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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 33/2020-CADMAL

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora Maria Izabel dos Anjos Olsen, matrícula 

4430, estará em usufruto de COMPENSATÓRIAS no período de 27/04/2020 

a 30/04/2020;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar uma servidora para 

substituí-la nesse período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora DANIELLE FERREIRA MARQUES, matrícula 32787, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora Judiciária – FC 

– da Secretaria da Quarta Vara – Juizado Especial Cível e Criminal desta 

Comarca, durante o usufruto de COMPENSATÓRIAS da titular, no período 

de 27/04/2020 a 30/04/2020.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Alta Floresta-MT, 24 de abril de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000129-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. N. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais, no valor de: R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), sendo custas no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 149, 12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), sob 

pena do referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

intimada (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - 

selecionar o serviço da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - 

preencher os campos com o numero único do processo, no próximo 

passo - informar o CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa 

Judiciária e preencher os valores. Mandar simular a guia depois gerar a 

guia, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002952-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOARES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001471-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA APARECIDA PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003683-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001761-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LEPKA DE SOUZA (REQUERENTE)

LINDOMAR LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 6 de 935



Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

parte REQUERENTE, para apresentar a Guia de Recolhimento do Imposto 

de Transmissão Causa Mortis ou Doação - ITCMD, junto à Fazenda Pública 

Estadual; Recibo e Declaração Completa do ITR-2019 e CCIR - 2019 

referente ao imóvel Rural n° 57, matrícula 27.537, Livro 2-EG, do Cartório 

do 1° Ofício de Alta Floresta, no prazo de 30 dias, conforme solicitado no 

ID 31299175.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA OAB - SP356388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade vinculada ao presente expediente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000454-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

 

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

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

Advogado, acerca da decisão proferida nestes autos e vinculada a estes 

expediente, para manifestação no prazo legal. ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS mat.8345

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALENCAR BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002166-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVONE HONORATO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

autora para manifestação acerca da contestação apresentada e petição 

de ID 30108959, no prazo de quinze (15) dias. Mariel Valéria Althmann 

Toni Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000074-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004876-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GONINI BENICIO OAB - SP195470 (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001068-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA NUNES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

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

1001068-71.2017.8.11.0007 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ROSILDA NUNES 

MACIEL Endereço: AVENIDA CHICO MENDES, LOTE 01, QUADRA 01 - AO 

LADO VIDRAÇARIA PEPITA, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: EDSON NUNES MACIEL Endereço: AVENIDA CHICO 

MENDES, LOTE 01, QUADRA 01 - AO LADO DA VIDRAÇARIA PEPITA, 

CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: INTIMANDOS: TERCEIROS 

INTERESSADOS SFINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos, a seguir 

transcrita, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

SENTENÇA: Vistos etc. Rosilda Nunes Maciel ajuizou demanda em face de 

Edson Nunes Maciel, irmão da autora, alegando, em síntese, que o 

interditando é deficiente físico e mental e está impossibilitado de reger 

pessoalmente os atos da vida civil. Alegou que busca apenas efetivar 

legalmente o que já é consubstanciado de fato, tendo em vista que é a 

pessoa que presta os cuidados ao interditando após a morte do genitor. 

Requereu, através da tutela antecipada, a nomeação como curadora 

provisória, e, no mérito, a nomeação de curatela definitiva do interditando, 

para que possa ser assistido em todos os atos da vida civil. Juntou 

documentos. Na decisão sob ID 6144951, nomeou-se a requerente como 

curadora provisória. Conforme registrado no termo de audiência de ID 

7324256, compareceram os envolvidos, procedendo-se o interrogatório do 

interditando. Contestação por negativa geral sob ID 11891919. Laudo 

pericial juntado sob ID 15959219. O Ministério Público emitiu parecer sob ID 

22467800 pela procedência do pedido. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Mediante averiguação do acervo probatório, 

especialmente do laudo pericial encartado nos autos, mostra-se patente 

que o interditando depara-se com severos transtornos mentais que 

prejudicam o seu desempenho e capacidade civil. O laudo médico 

expressa contundentemente ser o requerido totalmente incapaz da vida 

independente, diante do quadro de paralisia cerebral. Neste viés, resta 

clarividente que o interditando não pode exprimir sua vontade, devendo 

ser nomeado curador para a tutela e resguardo de suas necessidades 

(art. 1.767, I, CC). Sendo nítidas as barreiras de ordens físicas e 

psicológica que afligem o interditando, é de rigor o acolhimento dos 

pedidos e a consequente procedência da demanda, contudo, devendo ser 

observadas as limitações dispostas no §1º, do art. 85, do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, “ipsis litteris”: “§1.º A definição da curatela não 

alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.” Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de decretar a 

interdição de Edson Nunes Maciel, declarando-o incapaz de exercer os 

atos da vida civil, tão somente quanto aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial, o que faço com fulcro nos artigos 4º, 

inciso III e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 

da Lei nº 13.146/2015. Nomeio como curadora definitiva do interditado sua 

irmã Rosilda Nunes Maciel, o que faço com lastro no artigo 747, II, do CPC, 

confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, dispensado a prestação 

de contas. Por fim, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Tendo em vista os trabalhos realizados pelo 

causídico nomeado sob ID 10880267, que apresentou contestação por 

negativa geral, arbitro-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios. 

Transitada em julgado a demanda, devidamente certificada, determino: 1 – 

A intimação da curadora para prestar o compromisso legal, em 05 (cinco) 

dias (art. 759, CPC); 2 – A expedição de ofício ao Serviço de Registro Civil 

de Pessoas Naturais para que inscreva a presente sentença no registro 

civil (art. 755, §3º, do CPC); 3 – A promoção do necessário para a 

publicação desta sentença na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal que está vinculado este Juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na 

imprensa local, 1 vez; e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 

dias (§3º do art. 755 do CPC); 3.1 - Do edital devem constar os nomes do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (paralisia cerebral) e os 

limites da curatela; 4 – A intimação dos envolvidos e do Ministério Público; 

Isento de custas e honorários. Cumpridas todas as determinações desta 

sentença, arquive-se. P. R. I. C. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, MOACIR DE CASTILHO, digitei. Alta Floresta - MT, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005485-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001280-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BISPO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001280-92.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAQUIM BISPO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. A 

respeito da insurgência do Estado de Mato Grosso quando ao pagamento 

dos honorários periciais (ID 26513374), prezando pelo dever de consulta, 

determino a intimação de ambas as partes para manifestação no prazo 

comum de dez dias. Após, conclusos. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004565-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BOLOGNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTINA MARIA DE LIMA BOLOGNA OAB - 909.392.201-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004565-59.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE CARLOS BOLOGNA REPRESENTANTE: ALTINA MARIA 

DE LIMA BOLOGNA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Consigno que a parte autora, apesar de não trazer comprovações a 

respeito, informou que a liminar foi parcialmente cumprida (ID 19238413), 

ficando parcialmente sem efeito a certidão de ID 31168885. Apresentada 

contestação tempestiva (ID 18972071), que contém matéria preliminar, 

intime-se a parte autora para réplica no prazo de quinze dias. Após, 

conclusos. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 
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Bezerra Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000857-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LODIVINA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte réplica, no prazo de 

15 dias. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000626-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TEIXEIRA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001068-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA NUNES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

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

1001068-71.2017.8.11.0007 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ROSILDA NUNES 

MACIEL Endereço: AVENIDA CHICO MENDES, LOTE 01, QUADRA 01 - AO 

LADO VIDRAÇARIA PEPITA, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: EDSON NUNES MACIEL Endereço: AVENIDA CHICO 

MENDES, LOTE 01, QUADRA 01 - AO LADO DA VIDRAÇARIA PEPITA, 

CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA 

SENTENÇA proferida nos autos, conforme documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. SENTENÇA: Vistos etc. Rosilda Nunes Maciel ajuizou demanda 

em face de Edson Nunes Maciel, irmão da autora, alegando, em síntese, 

que o interditando é deficiente físico e mental e está impossibilitado de 

reger pessoalmente os atos da vida civil. Alegou que busca apenas 

efetivar legalmente o que já é consubstanciado de fato, tendo em vista que 

é a pessoa que presta os cuidados ao interditando após a morte do 

genitor. Requereu, através da tutela antecipada, a nomeação como 

curadora provisória, e, no mérito, a nomeação de curatela definitiva do 

interditando, para que possa ser assistido em todos os atos da vida civil. 

Juntou documentos. Na decisão sob ID 6144951, nomeou-se a requerente 

como curadora provisória. Conforme registrado no termo de audiência de 

ID 7324256, compareceram os envolvidos, procedendo-se o interrogatório 

do interditando. Contestação por negativa geral sob ID 11891919. Laudo 

pericial juntado sob ID 15959219. O Ministério Público emitiu parecer sob ID 

22467800 pela procedência do pedido. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Mediante averiguação do acervo probatório, 

especialmente do laudo pericial encartado nos autos, mostra-se patente 

que o interditando depara-se com severos transtornos mentais que 

prejudicam o seu desempenho e capacidade civil. O laudo médico 

expressa contundentemente ser o requerido totalmente incapaz da vida 

independente, diante do quadro de paralisia cerebral. Neste viés, resta 

clarividente que o interditando não pode exprimir sua vontade, devendo 

ser nomeado curador para a tutela e resguardo de suas necessidades 

(art. 1.767, I, CC). Sendo nítidas as barreiras de ordens físicas e 

psicológica que afligem o interditando, é de rigor o acolhimento dos 

pedidos e a consequente procedência da demanda, contudo, devendo ser 

observadas as limitações dispostas no §1º, do art. 85, do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, “ipsis litteris”: “§1.º A definição da curatela não 

alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.” Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de decretar a 

interdição de Edson Nunes Maciel, declarando-o incapaz de exercer os 

atos da vida civil, tão somente quanto aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial, o que faço com fulcro nos artigos 4º, 

inciso III e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 

da Lei nº 13.146/2015. Nomeio como curadora definitiva do interditado sua 

irmã Rosilda Nunes Maciel, o que faço com lastro no artigo 747, II, do CPC, 

confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, dispensado a prestação 

de contas. Por fim, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Tendo em vista os trabalhos realizados pelo 

causídico nomeado sob ID 10880267, que apresentou contestação por 

negativa geral, arbitro-lhe 01 (um) URH a título de honorários advocatícios. 

Transitada em julgado a demanda, devidamente certificada, determino: 1 – 

A intimação da curadora para prestar o compromisso legal, em 05 (cinco) 

dias (art. 759, CPC); 2 – A expedição de ofício ao Serviço de Registro Civil 

de Pessoas Naturais para que inscreva a presente sentença no registro 

civil (art. 755, §3º, do CPC); 3 – A promoção do necessário para a 

publicação desta sentença na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal que está vinculado este Juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na 

imprensa local, 1 vez; e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 

dias (§3º do art. 755 do CPC); 3.1 - Do edital devem constar os nomes do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (paralisia cerebral) e os 

limites da curatela; 4 – A intimação dos envolvidos e do Ministério Público; 

Isento de custas e honorários. Cumpridas todas as determinações desta 

sentença, arquive-se. P. R. I. C. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, MOACIR DE CASTILHO, digitei. Alta Floresta - MT, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001688-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE PEREIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001688-49.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ZULEIDE 

PEREIRA RAMOS Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do 

procedimento pelo prazo de seis meses, contados da data da petição de 

ID 26689856 (02/12/2019). Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a 

exequente para manifestação em até quinze dias, quando deverá 

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

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

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001582-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001582-87.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOSE 

SILVERIO MOREIRA Vistos, etc. Tendo em vista a pendência de 

pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial, 

resta impossibilitada a extinção do feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO 

ALEGADAMENTE PENDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

IMPOSSIBILIDADE. - A satisfação integral da obrigação consubstanciada 

na certidão de dívida ativa pressupõe o pagamento dos honorários 

advocatícios, razão pela qual, se esta verba foi apenas parcialmente 

quitada, não há lugar para a extinção da execução fiscal, com base no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10301020057305001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 

21/09/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/10/2017) Dessa forma, sendo desnecessária a confirmação da 

decisão que os arbitrou, porquanto plenamente válida, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento dos honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da determinação, intime-se a 

parte exequente para requerer o que julgar necessário para o deslinde da 

ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000029-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALVA LIMEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000029-05.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GEDALVA LIMEIRA DOS SANTOS REU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 

etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, do CPC, este Juízo 

procedeu à busca do endereço do confinante VALDINEI FERREIRA DE 

OLIVEIRA através do sistema Infoseg e logrou êxito em obter logradouro 

no qual ainda não foi tentada a citação. Assim, antes de presumir que o 

aludido confinante encontra-se em local incerto e não sabido, determino a 

citação deste nos endereços constante no extrato em anexo, indeferindo, 

por ora, a citação editalícia. Não havendo êxito, voltem-me conclusos. 

Aportada resposta, à réplica. Intime-se a parte autora para ciência. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004637-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004637-46.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CARLOS 

ELIAS DOS SANTOS Vistos, etc. Tendo em vista a pendência de 

pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial, 

resta impossibilitada a extinção do feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO 

ALEGADAMENTE PENDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

IMPOSSIBILIDADE. - A satisfação integral da obrigação consubstanciada 

na certidão de dívida ativa pressupõe o pagamento dos honorários 

advocatícios, razão pela qual, se esta verba foi apenas parcialmente 

quitada, não há lugar para a extinção da execução fiscal, com base no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10301020057305001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 

21/09/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/10/2017) Dessa forma, sendo desnecessária a confirmação da 

decisão que os arbitrou, porquanto plenamente válida, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento dos honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da determinação, intime-se a 

parte exequente para requerer o que julgar necessário para o deslinde da 

ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003609-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILMA LEITE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003609-09.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CACILMA 

LEITE DE CARVALHO Vistos, etc. Tendo em vista a pendência de 

pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial, 

resta impossibilitada a extinção do feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO 

ALEGADAMENTE PENDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

IMPOSSIBILIDADE. - A satisfação integral da obrigação consubstanciada 

na certidão de dívida ativa pressupõe o pagamento dos honorários 

advocatícios, razão pela qual, se esta verba foi apenas parcialmente 

quitada, não há lugar para a extinção da execução fiscal, com base no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10301020057305001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 

21/09/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/10/2017) Dessa forma, sendo desnecessária a confirmação da 

decisão que os arbitrou, porquanto plenamente válida, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento dos honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, no prazo de 
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05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da determinação, intime-se a 

parte exequente para requerer o que julgar necessário para o deslinde da 

ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001376-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001376-44.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): CLEBER RODRIGUES REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Interposto recurso de apelação, 

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

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001026-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO PORFILHO DE MOURA (AUTOR(A))

SILVIA DA COSTA AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001026-56.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): SILVIA DA COSTA AQUINO, FELICIANO PORFILHO DE MOURA 

REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões e 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de 

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

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001778-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GHELLERE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001778-23.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOAO 

BATISTA GHELLERE Vistos, etc. Tendo em vista a pendência de 

pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial, 

resta impossibilitada a extinção do feito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO 

ALEGADAMENTE PENDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

IMPOSSIBILIDADE. - A satisfação integral da obrigação consubstanciada 

na certidão de dívida ativa pressupõe o pagamento dos honorários 

advocatícios, razão pela qual, se esta verba foi apenas parcialmente 

quitada, não há lugar para a extinção da execução fiscal, com base no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10301020057305001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 

21/09/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/10/2017) Dessa forma, sendo desnecessária a confirmação da 

decisão que os arbitrou, porquanto plenamente válida, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento dos honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da determinação, intime-se a 

parte exequente para requerer o que julgar necessário para o deslinde da 

ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001682-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001682-42.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: OSVALDO 

GOMES DA SILVA Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação 

(ID 22865713), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004619-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004619-25.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: LORIVAL 

ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação 

(ID 23773087), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP (REU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 31511388, interpostos pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Embargada, para trazer suas Contrarrazões, ao teor do 

Art. 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestando-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001889-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO AMARAL SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001889-70.2020.8.11.0007 Vistos. 1)Intime-se a 

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

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

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

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

necessário. Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001894-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001894-92.2020.8.11.0007 Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar o 

recolhimento das custas processuais. 2. Verificado o cumprimento do 

determinado no item “1”, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo 

cópia desta como mandado. 3. Não havendo tempo hábil para o 

cumprimento da finalidade da carta precatória, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para que informe se possui interesse em seu cumprimento. 

Caso possua interesse, cumpra-se o ato deprecado, conforme a sua 

finalidade, servindo a própria carta como mandado/oficio. Não havendo 

resposta do ofício, no prazo de 30 dias, devolva-se ao juízo de origem 

com as homenagens de estilo. 4. Cumprindo ou caracterizada a 

impossibilidade de cumprimento do ato, ou, ainda, não havendo o 

atendimento do determinado no item “1”, devolva-se ao deprecante com as 

homenagens do juízo. 5. Constatando que o ato deve ser cumprido em 

outra Comarca, encaminhem-se os autos, de tudo comunicando ao 

deprecante. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001841-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON TORRES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001841-14.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, não havendo por isto os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC). 

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo 

Código de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, 

prevista no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido 

de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do 

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

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial, independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de 

Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte 

autora, devendo o feito aguardar junto à Secretaria de Vara a pauta de 

perícias a ser entregue pela perita nomeada. INTIME-SE a Sra. Perita da 

nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante confirmação 

de recebimento (leticia--_a@live.com), consignando-se que o laudo 

pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado 

a partir da data da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação 

da parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para 

se submeter ao exame pericial. Juntamente com o mandado de intimação, 

conste a advertência para que o médico nomeado compareça com seus 

documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu 

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

não tenha sido realizado referido cadastro. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. 

Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). No ponto, ante a imensa dificuldade em obter o aceite de 

médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, 

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

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 
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para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada dos laudos, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perita da referida requisição. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 27 de 

abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002817-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

EMADAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002817-89.2018.8.11.0007 Vistos. A parte 

exequente requereu a extinção do feito, considerando que o acordo 

entabulado entre as partes fora descumprido pela parte executada o que 

gerou novo número de operação, posto que, anteriormente o número da 

operação era nº 40/04184-0 e passou a ser nº 490.802.321. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos. Eventuais custas e despesas pela parte 

exequente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 27 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000313-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000313-76.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOCHIO & 

MANOCHIO LTDA - ME EXECUTADO: ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao cumprimento de 

sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará com as custas 

processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da 

Lei nº 9.099/95. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001885-33.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:THIAGO FREITAS 

PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001888-85.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JAIME DE SOUZA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA DA SILVA 

SOUZA, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001309-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE JEZUR DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003321-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA OAB - MT26202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, do inteiro teor da 

juntada de ID nº 29193799, para que indique endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002948-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para que informe os 

dados bancários, para posterior expedição de alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000345-81.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: OZIRES A 

RODRIGUES & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: FRANCIELE TAVARES DE 

OLIVEIRA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC 

que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

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

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e nas contas da pessoa física e da pessoa jurídica, tendo em 

vista a confusão patrimonial devido à natureza jurídica da empresa 

(empresário individual), sendo que a tentativa restou infrutífera. DEFIRO o 

pedido de consulta de veículos registrados em nome da parte executada 

(pessoa física e jurídica), via sistema RENAJUD, o que já foi feito em 

gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados veículos, 

consoante extrato anexo. INDEFIRO o pleito formulado de pesquisa via 

sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido sistema, por ser 

uma ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e declarações 

sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser adotada como 

medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De 

fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010641-53.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA MARIA KUSTER (EXECUTADO)

ADEMIR GERONIMO (EXECUTADO)

NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010641-53.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR SIEBERT 

UTSUNOMIYA EXECUTADO: NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E 

ARTEFATOS LTDA - ME, ROSALIA MARIA KUSTER, ADEMIR GERONIMO 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

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

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica. No que se refere ao 

pedido de penhora dos veículos indicados pela parte exequente, deixo de 

analisá-lo no presente momento e determino a intimação da parte credora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o valor de mercado dos 

veículos indicados à penhora, com a finalidade de aferir se o valor 

extrapola exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. 

Deverá, ainda, a parte exequente, no mesmo prazo assinalado, juntar o 

cálculo atualizado do débito. Após a manifestação da parte exequente 

quanto ao valor dos veículos e quanto ao cálculo atualizado, remetam-se 

os autos eletrônicos à conclusão para análise do pleito de penhora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO YOSHIFUMI KANASHIRO OAB - 940.818.831-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000811-41.2020.8.11.0007 REPRESENTANTE: MARCELO 

YOSHIFUMI KANASHIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando detidamente o processo, verifica-se que a presente 

demanda é idêntica à ação de n° 1000810-56.2020.8.11.0007, possuindo 

as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Portanto, 

diante da litispendência, consistente em matéria de ordem pública que 

deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, o presente feito deve ser 

extinto sem resolução do mérito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil, reconheço a litispendência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YOSHIFUMI KANASHIRO OAB - 940.818.831-49 

(REPRESENTANTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000810-56.2020.8.11.0007 REPRESENTANTE: MARCELO 

YOSHIFUMI KANASHIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora, devidamente intimada conforme ID n.º 29634523, não 

apresentou comprovante de endereço atualizado (ID nº 31430506). 

Somente quando comprovado o domicílio do autor é que se pode ter o 

devido conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo 

competente, pelo que se torna imprescindível aquela providência 

probatória quanto ao endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. 

Ademais, oportunizada a superação da falta de documento atualizado, que 

se fazia imprescindível, e não tendo a parte atendido ao comando judicial 

para sanar a irregularidade, a extinção do processo é medida que se 

impõe. Nesse sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois a parte reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta-MT. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO PONTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004477-84.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TULIO PONTE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Mérito No mérito o autor afirmou ter adquirido passagens aéreas de ida e 

volta da empresa requerida para viajar o trecho Alta Floresta/MT - 

Cuiabá/MT – Alta Floresta/MT, sendo o embarque de ida contratado para o 

dia 10/06/2018 e o de volta para 18/06/2018, alegando ter pago a 

importância R$ 227,25 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco 

centavos) pela passagem de ida e R$ 283,17 (duzentos e oitenta e três 

reais e dezessete centavos) na da volta. Outrossim, afirmou que 

embarcaria no voo da requerida em Alta Floresta com destino à Cuiabá/MT, 

às 14h25min do dia 10/06/2018 com previsão de chegada às 15h40min, 

onde faria conexão com outra empresa para dar continuidade à sua 

viagem e chegar ao seu destino final, Santiago/Chile. Ocorreu que, 

segundo alegado, o autor foi informado no aeroporto de Alta Floresta/MT 

que o voo no qual embarcaria havia sido cancelado por motivo de 

manutenção da aeronave (doc. anexo à inicial). Todavia, precisou 

aguardar no aeroporto até as 18 horas para obter o documento de 

confirmação do cancelamento do voo pelos funcionários da requerida. 

Aduziu, ainda, que diante da necessidade de chegar na cidade de 

Cuiabá/MT a tempo de alcançar o voo para Guarulhos/SP, previsto para as 

05 horas do dia posterior ao voo contratado, o autor teve que se deslocar 

por via terrestre, utilizando-se de carro próprio e custeando a viagem, no 

período noturno, uma vez que o remanejamento do voo ocorreria apenas 

no dia seguinte e não daria tempo de embarcar na conexão contratada. 

Diante destes infortúnios, cancelou a reserva feita no hotel que pernoitaria 

na capital mato-grossense e como chegou pouco tempo antes do seu 

embarque, adormeceu no estacionamento do aeroporto dentro do seu 

carro. Por tal fato, afirmou ter sofrido prejuízos de ordem moral e material 

pretendendo a reparação correspondente. Por seu turno a ré confirmou a 

contratação do autor e o cancelamento do seu voo no trecho Alta 

Floresta/MT-Cuiabá/MT, defendendo-se somente sob o argumento de que 

tal fato se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave, 

aduzindo, ademais, que não praticou qualquer ato ilícito porquanto 

incidente a excludente de responsabilidade de força maior, nos termos do 

artigo 256 do Código de Aeronáutica, bem como que prestou a assistência 

material devida oferecendo a realocação do passageiro para o voo mais 

próximo que seria no dia seguinte ao voo contratado. Assim, considerando 

as alegações apresentadas na inicial e a ausência de negativa de 

contratação pela ré, além da confirmação desta com relação ao 

cancelamento do voo e o deslocamento do autor por meio terrestre, tenho 

que é devido o ressarcimento ao requerente quanto ao dano moral e 

material sofridos. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 
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Ainda que se considere que o cancelamento do embarque do autor tenha 

ocorrido por suposta ocorrência de problemas de ordem operacional, 

como informado na contestação, ressalta-se que tal ocorrência revela-se 

como um risco inerente ao serviço que por ela é prestado, não podendo, 

por esta razão, ter seus ônus repassados aos consumidores. Assim, 

nota-se que não consta dos autos a ocorrência de qualquer das 

excludentes da responsabilidade objetiva que é imputada à empresa 

demandada. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto 

que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu 

os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO 

SEGUIDO DE PERDA DE CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER 

ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO 

DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE QUE NÃO ELIDE O 

DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS 

CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação Cível Nº 70077008183, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018) O cancelamento do 

embarque do autor, causando atraso excessivo no término da viagem por 

meio de transporte terrestre, ou seja, diverso daquele contratado não 

constitui mero aborrecimento do cotidiano, ensejando, sim, eventos aptos 

a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano 

moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não 

sendo difícil supor o sentimento de impotência dos consumidores e seu 

inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Sobre o 

assunto, o STJ reafirmou o entendimento de que em tais casos é preciso 

verificar o tempo que a companhia aérea levou para solucionar o 

problema; se ela ofereceu alternativas para melhor atender os 

passageiros; se foram prestadas informações claras e precisas, a fim de 

amenizar os desconfortos inerentes à situação; se foi oferecido suporte 

material, dentre outras providências. Neste sentido colaciono o 

entendimento jurisprudência que segue. DIREITO DO CONSUMIDOR E 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em 

vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: I) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; II) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; V) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ – Resp nº. 1.796.716 - MG (2018/0166098-4), Terceira Turma, 

Ministra Relatora Nancy Andrighi, Julgamento 27/08/2019, Publicação 

29/08/2019) grifei Diante do atual posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, as situações de atraso/cancelamento de voo devem ser 

analisadas caso a caso com relação à incidência do dano moral. E, na 

situação narrada nos autos é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, eis que o consumidor passou horas 

no aeroporto sem informações e necessitou se deslocar 800 km 

(oitocentos quilômetros) por via terrestre, dirigindo seu automóvel durante 

a noite para não perder a conexão que faria na cidade de Cuiabá/MT ao 

voo internacional que seria o destino final da sua viagem. Tal atitude da 

requerida em não prestar informações e não disponibilizar outra opção de 

deslocamento ao consumidor visando a conclusão da sua viagem 

acarreta, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte autora, 

pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. 

AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO 

DE VOO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE 

CONCLUSÃO DA VIAGEM PELA VIA TERRESTRE. PERDA DE DOIS DIAS 

DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJPR – 1ª Turma Recursal – 0000107-79.2019.8.16.0059 – 

Cândido de Abreu – Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara 

Ferreira da Costa – Julgamento 09/12/2019) O arbitramento do valor da 

indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Portanto, 

fixo a indenização no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão do 

cancelamento do voo e da chegada ao destino final por meio terrestre às 

expensas do autor, o qual precisou dirigir seu automóvel durante a noite 

por longo trecho a fim de não perder a conexão que teria para o seu 

destino final (Santiago/Chile). De igual forma, tenho que merece ser julgado 

procedente o pedido de indenização por dano material, correspondente às 

despesas com a viagem de carro, além do valor pago pelas passagens, 

tendo em vista que o autor não as utilizou em razão do cancelamento do 

voo contratado, por culpa exclusiva da requerida e, além do valor 

desembolsado com os bilhetes, necessitando se sujeitar a outros meios 

para concluir a sua viagem. Portanto, considerando os gastos 

despendidos pelo requerente em razão da conduta ilícita da requerida, os 

quais foram devidamente comprovados e quantificados (doc. acostados à 

inicial), demonstrando o pagamento da importância de R$ 1.771,72 (hum 

mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), tenho que 

o consumidor merece ser ressarcido. II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença (Súm. 362, STJ); b) CONDENAR a ré no pagamento, em favor do 

autor, da quantia de R$ 1.771,72 (hum mil, setecentos e setenta e um reais 

e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405, CC) e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súm 43, STJ). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004594-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO FERNANDO PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

EL AL ISRAEL AIRLINES LTD (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004594-75.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO 

FERNANDO PEREIRA SOUZA REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, EL AL 

ISRAEL AIRLINES LTD, AMERICAN AIRLINES INC Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

verifico que as provas existentes nos autos são suficientes ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Preliminar a) Ilegitimidade passiva Alega a requerida 

Decorlar.com sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua 

apenas como intermediadora de atividade turística, sendo que a corre EL 

AL Esrael Airlines foi quem realizou a inserção das tarifas no sistema 

online de vendas de reservas se deu exclusivamente por ela, sem 

qualquer ingerência da Ré, Decolar, inclusive quanto ao próprio 

cancelamento. Todavia, tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Rejeito a preliminar aventada. II – Mérito Em síntese, alega o 

autor que no dia 08/09/2019, por meio de anúncio de tarifas promocionais 

recebidas pelo aplicativo da ré Decolar.com, adquiriu passagens aéreas 

das requeridas EL AL Israel Airlines e pela American Airlines, sendo o 

trecho adquirido: São Paulo – Nova York – Tel Aviv e o retorno: Tel Aviv – 

Nova York – São Paulo, sendo a viagem no período de 18/05/2020 até 

29/05/2020, pagando por meio de cartão de crédito o total de R$ 1.219,26 

(mil duzentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), sendo a 

confirmação da reserva realizada pela ré Decolar.com por e-mail. Sustenta 

que no mesmo dia da compra começou a circular em grupos de WatsApp 

e na internet o cancelamento das passagens e, ao conferir sua reserva 

no dia seguinte, observou que as passagens foram canceladas, e após 

inúmeros protocolos de atendimentos com as requeridas, confirmou-se o 

cancelamento, tendo a devolução/estorno da quantia paga somente após 

32 dias do cancelamento, razão pela qual pleiteia a obrigação das rés em 

fornecer outras passagens para si, com a mesma data ou de sua escolha 

e indenização por danos morais. Em contestação a requerida Decolar.com 

(Id nº 26711681) alegou culpa exclusiva da companhia AL EL Israel 

Airlines, pois foi quem divulgou as tarifas promocionais e realizou o 

cancelamento da reserva de passagens, sendo a que a requerida não 

teve qualquer intervenção, pois atua apenas como agente intermediadora 

de turismo, não havendo nenhuma ilicitude cometida passível de dano 

moral. A companhia aérea EL AL Israel Airlines defendeu-se (Id nº 

26699975), dizendo que em decorrência de um erro técnico no 

carregamento das tarifas no sistema online de reservas acabou-se 

divulgando uma tarifa extremamente abaixo dos padrões praticados pelo 

mercado para determinados voos da EL AL do Brasil para Israel, via EUA, 

sendo que tal erro era de fácil percepção pelo consumidor médio, e as 

reservas e bilhetes emitidos sob tais condições foram imediatamente 

canceladas, sendo certo que a EL AL procedeu ao reembolso dos valores 

correspondentes, não havendo que se falar em obrigação de fazer ou 

indenização por danos morais. A corré AMERICAN Airlines apresentou 

contestação (Id nº 26678684) sustentando que a responsabilidade pelo 

fato ocorrido é exclusivamente da ré EL AL Airlines, pois a requerida 

possui acordo interline que permite que os voos da American Airlines 

sejam vendidos pela Corré EL AL dentro de um mesmo bilhete, sendo que 

a A American Airlines, ao receber um bilhete emitido transporta o 

passageiro e depois vai até à Corré EL AL para receber a sua parte do 

pagamento, inexistindo nexo causal pelas reserva cancelada pela EL AL, 

requerendo a improcedência da ação. Na espécie, trata-se de relação 

jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste 

modo, as requeridas por serem empresas atuantes na cadeia de 

fornecedores de serviços, respondem de forma objetiva por eventual 

dano causado ao consumidor, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Pelos documentos que instruíram a exordial, em especial a reserva de 

passagem de Id nº 25238349, comprova-se que o autor adquiriu 

passagens aéreas no dia 08/09/2019, pelo site da ré Decolar.com, tendo 

como transporte aéreo a ser realizados pelas corrés EL AL Israel Airlines 

e pela American Airlines, cuja viagem foi programada para ocorrer apenas 

06 seis meses depois, na data de 18/05/2020 a 29/05/2020. Há de se 

ressaltar que NO DIA SEGUINTE AO DA COMPRA 09/09/2019 já houve o 

CANCELAMENTO DA RESERVA DE PASSAGEM, com devolução integral 

da quantia paga após 32 dias, ou seja, o autor não estava em curso de 

voo, não perdeu conexões, tendo apenas a RESERVA cancelada e não o 

voo propriamente dito. A Resolução nº 400 da ANAC prevê que, nos 

casos de cancelamento de voo, devem ser observados as determinações 

contidas em seu artigo 21, vejamos: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: (...) II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; O autor confirmou que as requeridas realizaram o 

devido reembolso da quantia paga nas passagens na mesma modalidade 

via cartão de crédito, tendo as rés cumprido com sua obrigação legal, já 

que as que outras alternativas impostas no artigo são incabíveis, no 

presente caso de cancelamento de reserva, sem perda de voo ou atraso. 

Embora as requeridas argumentem que houve erro técnico no 

carregamento das tarifas no sistema online de reservas que acabou 

divulgando tarifas de baixo custo, pela teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos 

autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito ao 

dano moral milita estreme de dúvidas em favor do requerente. Isto porque 

as requeridas não foram capazes de modificar os direitos do autor, nos 

termos do art. 373, inciso II do CPC. Data vênia, restou comprovado que a 

situação vivenciada pelo autor consistente na restituição do valor da 

compra somente depois de mais de trinta dias e, ainda, os inúmeros 

transtornos causados em decorrência de protocolos de atendimentos em 

busca de informações, lhe causaram desconforto, frustração e 

insegurança, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, 

ensejando o evento apto a ferir a dignidade da pessoa, e sua honra 

subjetiva, surgindo, então, a reparação por dano moral. A toda evidência, 

havendo falha na prestação de serviço, como retratado na espécie, além 

dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o 

dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da 

dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos 

pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, 

conduta e nexo causal. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 
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m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE 

RESERVA DE PASSAGEM AÉREA. DANO MORAL. 1. Na forma do art. 46 

da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. 2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das 

condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no 

processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. 

Ju r i s p r u d ê n c i a  p a c í f i c a  d o  S T J  ( A g R g  n o  A R E s p 

655283/RJ2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Preliminar que se rejeita. 3. Responsabilidade Civil. Dano Moral. O 

cancelamento de reserva de vôo, por falha operacional da companhia 

aérea, após a regular confirmação da passagem, atinge a integridade 

psíquica, a tranqüilidade e a honra subjetiva, na medida em que frusta 

viagem previamente programa. Cabível, pois, a respectiva indenização por 

danos morais. 4. Valor da indenização. O valor fixado na sentença relativo 

aos danos morais, R$ 2.000,00 para cada autor, cumpre com adequação 

as funções preventivas e compensatórias da condenação. 5. 

Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os 

fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados 

ao consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 25, parágrafo 1º, CDC). 

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso 

conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% da condenação, pelo recorrente vencido. 

(TJDF. Processo nº 0700397-75.2016.8.07.0005. órgão julgador: 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Julgamento: 22 

de Junho de 2016. Relator: Aiston Henrique de Souza. Publicação: DJE: 

29/06/2016). O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso 

concreto, do qual o autor teve apenas reserva de passagem cancelada, 

não estando em tramite de viagem que acarretasse atraso ou perda de 

voo, bem como, o cancelamento foi procedido imediatamente no dia 

seguinte ao da compra, e pela responsabilidade objetiva e solidária das 

requeridas, fixo a indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

ao autor, em razão da falha da prestação de serviços. Quanto ao pedido 

do autor consistente na obrigação das rés em fornecer novas passagens 

aéreas nos moldes anteriormente contratados ou a escolha do 

consumidor, tenho que não merece acolhida, porquanto o autor já foi 

integralmente reembolsado pelas rés após 32 dias do cancelamento das 

passagens, sendo que a situação vivida não implicou em despesas 

extras, apenas na frustração pelo cancelamento. Ademais, com o 

reembolso integral do valor, as requeridas desobrigaram-se ao 

fornecimento de novas passagens, porque não auferiram lucro ilegal 

sobre o consumidor, já que não houve o pagamento das passagens sem a 

contraprestação do serviço, cumprindo ainda as requeridas os termos da 

Resolução nº 400 da ANAC. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a 

preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR as 

requeridas solidariamente ao pagamento, em favor do autor, da quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo 

índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% 

ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra- Alta Floresta/MT, 25 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005122-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON FERREIRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005122-12.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ERIVELTON 

FERREIRA GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I 

do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Ausência de Pretensão 

Resistida A suscitada preliminar não se encontra amparada no rol do art. 

337 do CPC, pois não há exigência legal de que a parte demandante 

formule requerimento ou protocolo administrativo antes do ajuizamento de 

ação. Rejeito a preliminar. II – Mérito No mérito afirma autor que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por uma suposta dívida no 

valor de R$ 193,55 reais, oriunda do Contrato nº 0345891976, contudo, 

não efetuou contrato, não adquiriu qualquer produto, ou seja, jamais 

contratou os serviços da requerida, portanto sem qualquer relação jurídica 

que pudesse geral o débito em questão, pleiteando a declaração de 

inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos 

morais. Em contestação (Id nº 28830533) a requerida argumenta que o 

autor já foi cliente da ré entre maio/2018 a dezembro/2018, oportunidade 

em que firmou o contrato n° 03458919776, conforme termo de adesão 

assinado pelo próprio consumidor, sendo que por falta de pagamento das 

faturas telefônicas desde o início do contrato, a ré inseriu o nome do autor 

no SPC/SERASA, e portanto não há que se falar em indenização por 

danos morais quando a requerida estava agindo no exercício regular de 

direito, pleiteando a condenação do autor em litigância de má-fé. Em 

análise aos autos, verifica-se que embora a autora argumente em sua 

petição inicial que não possui relação jurídica com a ré, pelo termo de 

adesão assinado pelo autor juntado no Id nº 28830535, demonstra 

claramente que o requerente contratou os serviços da requerida, 

evidenciado pela cópia colorida da CNH do autor (Id nº 28830535, pág. 4) 

que não está anexo na inicial, mas contém as mesmas informações que 

sua CTPS de Id nº 26642924, pág. 3, corroborando definitivamente quanto 

à legalidade de contratação dos serviços da ré. Deste modo, com base no 

livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as parte. 

Segundo disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Assim, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

contratados e utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente 

amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. 

Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos ou outras provas que demonstrassem a atitude ilícita do 

requerido, ônus que não se desincumbiu. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 
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caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Consoante explanado, no caso em tela a 

parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que comprovado que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa do requerente que move o Poder 

Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002056-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA 

1 0 0 2 0 5 6 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002056-58.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o bloqueio 

eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará de 

liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em vista a 

satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002951-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002951-53.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002089-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002089-48.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002914-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002914-26.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002910-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002910-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO LIRIO BRAGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002502-27.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ORLANDO LIRIO 

BRAGATTI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, Dispensado relatório nos termos do art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com 

base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) 

Ilegitimidade passiva da requerida Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No mérito 

alega o autor que contratou um pacote de viagem com a requerida para 

viajar com sua família, com destino ida e volta de Cuiabá/MT à Natal/RN, 

incluso hotel + transporte aéreo pela corré Avianca, no período de 

18/04/2019 a 26/04/2019. Sustenta que no dia do retorno 26/04 foi 

surpreendido com a informação de que seu voo pela companhia aérea 

Avianca havia sido cancelado e, após inúmeras informações 

desencontradas, conseguiu embarcar no dia seguinte 27/04, mas na 

conexão em São Paulo, e o autor e sua família foram encaminhados a um 

hotel por conta das rés, onde permaneceu até o dia 28/04, quando foi 

reacomodado pela ré Avianca em outra companhia aérea, pegou o voo às 

23:45h, com destino a Cuiabá, chegando na madrugada do dia 29/04. 

Relata que, devido a toda esta situação, acabou perdendo suas 

passagens aéreas de Cuiabá para Alta Floresta, tendo que remarcar o 

voo e pagar uma taxa extra por passageiro para viajar no dia 29/04, razão 

pela qual pleiteia indenização por dano material e moral. Em contestação, a 

ré defende que por problemas no cumprimento dos voos adquiridos da 

empresa aérea Avianca, que entrou em recuperação judicial no mês de 

dezembro de 2018, a requerida também foi prejudicada, sendo que a ré 

não possui responsabilidade pelos atos da companhia aérea, e por ser 

uma agência de turismo e intermediação não possuí ingerência sobre 

eventuais falhas na prestação de serviços dos vôos da empresa aérea, 

bem como se colocou a disposição do autor para tentar alcançar a melhor 

de solução para a resolução do problema, afim de não lhe causar maiores 

prejuízos. Por fim, sustenta a excludente de responsabilidade por fato de 

terceiro ou culpa exclusiva da companhia aérea, inexistindo dano moral ou 

material a ser indenizado por parte da ré. Citada e intimada a requerida 

Avianca (Id nº 29804646), esta deixou de apresentar contestação e não 

compareceu à Sessão de Conciliação (Id nº 30206031), razão pela qual o 

autor requereu a decretação da revelia. Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida Avianca, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. No entanto, a revelia acarreta a presunção de veracidade 

quanto aos fatos narrados na inicial e não ao direito pretendido. Isso 

significa dizer que o juiz deverá analisar a aplicação correta do texto legal, 

pois embora haja a decretação da revelia, deverão ser apreciadas as 

questões processuais. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, as 

requeridas por serem empresas atuantes na cadeia de fornecedores de 

serviços, responde de forma objetiva por eventual dano causado ao 

consumidor, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, 

conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Inicialmente, 

pelos documentos que instruíram a exordial, vê-se que o contrato de 

pacote de viagem de Id nº 20642779, com destino de Cuiabá/MT a Natal/RN 

no período de 18/04/2019 a 26/04/2019 comprova que o transporte aéreo 

seria realizado pela empresa Avianca. De igual maneira, restou provado 

pelos bilhetes de passagem de Id nº 20642784/ 20642785 que no dia de 

seu retornou o autor não embarcou na data contratada, chegando ao seu 

destino final Cuiabá-MT somente em 29/04/2019, ou seja, dois dias após a 

data programada, sendo evidente o transtorno causado pela má prestação 

de serviços das rés. A requerida CVC em sua contestação não nega o 

cancelamento do voo pela companhia aérea Avianca, contudo, não 

prospera a alegação da ré de excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva da companhia aérea ou por fato de terceiro, posto que, a própria 

requerida em sua contestação relata que a empresa aérea Avianca 

ingressou com pedido de recuperação judicial em Dezembro de 2018, 

todavia, consoante contrato de viagem de Id nº 20642779, o pacote foi 

adquirido em 10/01/2019, ou seja, posteriormente a recuperação judicial da 

empresa aérea (04/12/2018 segundo reportagem anexa na contestação), 

sendo evidente que a requerida tinha plena ciência do risco de 

comercialização de passagens aéreas com aquela companhia. Assim, ao 

analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as 

alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de 

dúvidas em favor do requerente. Isto porque as requeridas não foram 

capazes de modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, 

inciso II do CPC, visto que o requerente trouxe provas satisfatórias a fim 

de comprovar a verossimilhança de suas alegações. Portanto, aplicam-se 

ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: EMENTA: ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM. Polo passivo. Ação de indenização por danos morais e 

materiais. Intermediação de compra e venda de passagens aéreas. 

Serviço que pressupõe suporte integral a ser prestado pela 

intermediadora junto ao cliente em relação ao fornecedor contratado 

(companhia aérea). Responsabilidade solidária da intermediadora e da 

transportadora aérea por eventual falha na prestação dos serviços. Art. 

7º, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1º, todos do CDC. Legitimidade 

passiva da Decolar. Com Ltda. Reconhecida. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Transporte aéreo. Passageira que não conseguiu embarcar para 

Salvador/BA, em razão de overbooking. Ausência de qualquer assistência 

por parte das rés à autora, que se viu obrigada a adquirir passagem aérea 

de outra empresa para seguir viagem. Falha da prestação dos serviços 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 20 de 935



verificada. Dano moral configurado. Manutenção. Observância dos 

critérios da modicidade e razoabilidade, bem como da finalidade de 

propiciar certo conforto à lesada, sem favorecer seu enriquecimento sem 

causa. Danos materiais acolhidos. Efetiva comprovação nos autos. 

SUCUMBÊNCIA. Honorários de advogado. Arbitramento pela r. Sentença 

em 15% do valor da condenação que não comporta redução, sob pena de 

aviltamento da profissão. Ausência de fundamentação legal que não 

acarreta a nulidade apontada no recurso, denotando-se que a fixação da 

verba honorária foi feita em valor comedido e condizente com o trabalho 

realizado pelo advogado e com a complexidade da causa. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP - AC: 10115888420188260477, Relator: HERALDO DE 

OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/10/2019). Grifei. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 

m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na 

espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que 

configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. De se observar que o pacote de viagem foi 

adquirido com antecedência e certamente a autora enfrentou momentos 

angustiantes em decorrência dos fatos narrados na exordial. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Desse modo, considerando que a responsabilidade da requerida é 

objetiva, mas também de acordo com a jurisprudência é solidária com a 

empresa aérea, fixo a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) ao autor, em razão da falha da prestação de serviços pela ré. Na 

mesma linha de intelecção procede o pedido do autor de indenização por 

dano material consistente no ressarcimento da quantia paga de R$ 155,00 

(cento e cinqüenta e cinco reais), relativos ao pagamento de taxa para 

remarcar passagens aéreas que perdeu em decorrência dos atrasos da 

ré Avianca, consoante comprovantes de Id nº 20642788/ 20642789. III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar argüida, DECRETO A 

REVLIA DA REQUERIDA AVIANCA e JULGO PROCEDENTE, o pedido 

autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

CONDENAR as rés, solidariamente, no pagamento em favor do autor da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR as rés, 

solidariamente, a ressarcirem o autor a quantia de R$ 155,00 (cento e 

cinquenta e cinco reais) à título de indenização por danos materiais, 

atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso 

(Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002905-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002905-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010193-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010193-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES 

DE OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003386-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VITOR MORAES (REQUERENTE)

NATASHA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003386-56.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL VITOR 

MORAES, NATASHA SANTOS SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, Dispensado relatório 

nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminar a) Ilegitimidade passiva da requerida Tratando-se de relação de 

consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. II – Mérito No mérito 

alegam os autores que contrataram um pacote de viagem com a requerida, 

com destino ida e volta de Cuiabá/MT à Maceió/AL, incluso hotel + 

transporte aéreo pela corré Avianca, no período de 17/05/2019 a 

23/05/2019, para comemorarem a lua de mel do casal. Sustentam que ao 

chegarem a Cuiabá para o embarque foram surpreendidos pela 

informação prestada pelas requeridas que o pacote havia sido cancelado 

em razão de recuperação judicial da companhia aérea Avianca. Afirmam 

que tentaram resolver a questão, mas sem êxito, as requeridas ficaram de 

reembolsar os requerentes em 15 dias, contudo, só receberam os valores 

em Agosto/2019 (uma semana antes da propositura da ação). Por fim, 

pleiteiam indenização por danos morais e materiais consistentes nas 

despesas com combustível, pedágio e hotel no valor de R$ 393,70 reais, 

pois saíram de Alta Floresta-MT no dia 14/05 para embarcar no voo 

programado, mas em razão do cancelamento do pacote, permaneceram 

aguardando providencias das rés, retornando para casa em 21/05. Em 

contestação (Id nº 24034139), a ré defende que por problemas no 

cumprimento dos voos adquiridos da empresa aérea Avianca, que entrou 

em recuperação judicial no mês de dezembro de 2018, a requerida também 

foi prejudicada, sendo que a ré não possui responsabilidade pelos atos da 

companhia aérea, e por ser uma agência de turismo e intermediação não 

possuí ingerência sobre eventuais falhas na prestação de serviços dos 

vôos da empresa aérea, bem como se colocou a disposição do autor para 

tentar alcançar a melhor de solução para a resolução do problema, afim de 

não lhe causar maiores prejuízos. Por fim, sustenta a excludente de 

responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da companhia 

aérea, inexistindo dano moral ou material a ser indenizado por parte da ré. 

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação 

das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 

3º, caput, do CDC. Deste modo, a requerida por ser empresa atuante na 

cadeia de fornecedores de serviços, responde de forma objetiva por 

eventual dano causado ao consumidor, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do 

referido Código. Inicialmente, pelos documentos que instruíram a exordial, 

vê-se que o contrato de pacote de viagem de Id nº 22265171 com destino 

de Cuiabá/MT a Maceió/AL no período de 17/05/2019 a 23/05/2019 

comprova que o transporte aéreo seria realizado pela empresa Avianca. A 

requerida CVC, em sua contestação, não nega o cancelamento do voo 

pela companhia aérea Avianca, contudo, não prospera a alegação da ré 

de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da companhia 

aérea ou por fato de terceiro, posto que, a própria requerida em sua 

contestação relata que a empresa aérea Avianca ingressou com pedido 

de recuperação judicial em Dezembro de 2018, todavia, consoante 

contrato de viagem de Id nº 22265171, o pacote foi adquirido em 

06/03/2019, ou seja, posteriormente a recuperação judicial da empresa 

aérea (04/12/2018 segundo reportagem anexa na contestação), sendo 

evidente que a requerida tinha plena ciência do risco de comercialização 

de passagens aéreas com aquela companhia. Assim, ao analisar 

detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as 

alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de 

dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz 

de modificar os direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do 

CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

EMENTA: ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Polo passivo. Ação de indenização 

por danos morais e materiais. Intermediação de compra e venda de 

passagens aéreas. Serviço que pressupõe suporte integral a ser 

prestado pela intermediadora junto ao cliente em relação ao fornecedor 

contratado (companhia aérea). Responsabilidade solidária da 

intermediadora e da transportadora aérea por eventual falha na prestação 

dos serviços. Art. 7º, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1º, todos do 

CDC. Legitimidade passiva da Decolar. Com Ltda. Reconhecida. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Passageira que não 

conseguiu embarcar para Salvador/BA, em razão de overbooking. 

Ausência de qualquer assistência por parte das rés à autora, que se viu 

obrigada a adquirir passagem aérea de outra empresa para seguir viagem. 

Falha da prestação dos serviços verificada. Dano moral configurado. 

Manutenção. Observância dos critérios da modicidade e razoabilidade, 

bem como da finalidade de propiciar certo conforto à lesada, sem 

favorecer seu enriquecimento sem causa. Danos materiais acolhidos. 

Efetiva comprovação nos autos. SUCUMBÊNCIA. Honorários de advogado. 

Arbitramento pela r. Sentença em 15% do valor da condenação que não 

comporta redução, sob pena de aviltamento da profissão. Ausência de 

fundamentação legal que não acarreta a nulidade apontada no recurso, 

denotando-se que a fixação da verba honorária foi feita em valor 

comedido e condizente com o trabalho realizado pelo advogado e com a 

complexidade da causa. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AC: 

10115888420188260477, Relator: HERALDO DE OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/10/2019). Grifei. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 

m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na 

espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que 

configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. De se observar que o pacote de viagem foi 

adquirido com antecedência e para comemoração de lua de mel do casal e 

certamente a autora enfrentou momentos angustiantes em decorrência 

dos fatos narrados na exordial. O arbitramento do valor da indenização 

por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Desse modo, considerando 

que a responsabilidade da requerida é objetiva e tendo em vista a 

frustração da viagem de lua de mel dos autores, fixo a indenização no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos requerentes, em 

razão da falha da prestação de serviços pela ré. Na mesma linha de 

intelecção procede o pedido do autor de indenização por dano material no 

valor de R$ 393,70 (trezentos e noventa e três reais e setenta centavos) 

consistente no ressarcimento de despesas com combustível, hotel e 

pedágio que tiveram em razão do deslocamento para realizar o embarque 
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da viagem, que foi frustrado em razão da má prestação de serviços da 

requerida, comprovado pelos documentos de Id nº 22265171. III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, à título de danos 

morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR a ré ao 

ressarcimento aos autores da quantia de R$ 393,70 (trezentos e noventa 

e três reais e setenta centavos)) à título de indenização por danos 

materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do 

desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002252-91.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARLENE 

FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Produzidas as provas necessárias, encerro a instrução processual e 

passo ao julgamento do mérito. I – Preliminar - Inépcia da Inicial O requerido 

arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a 

narração dos fatos não resulta logicamente do pedido deduzido. Rejeito a 

preliminar arguida, na medida em que a inicial descreve os fatos e o pedido 

decorre logicamente dele, sendo preenchidos pelo autor os requisitos do 

art. 319 do CPC II - Mérito Trata-se de Ação de Nulidade Contratual c/c 

pedido de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e 

Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, proposta por 

MARLENE FERNANDES DE SOUZA em face de BANCO DAYCOVAL S/A. 

No mérito, a parte autora alegou que é servidora pública municipal e, por 

intermédio de um agente da instituição bancária requerida, com esta 

contratou o que acreditava ser um empréstimo consignado, transação 

esta que se deu em julho de 2015 no valor aproximado de R$ 3.970,00 

(três mil, novecentos e setenta reais), a ser pago em, no máximo, 48 

(quarenta e oito) parcelas, para o que assinou um termo de adesão, 

informando, outrossim, que não lhe foi fornecida uma via do contrato 

assinado, o que somente conseguiu após muita insistência. Aduziu, ainda, 

que ao contatar o banco visando a quitação do empréstimo contratado, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado, com quantidade fixa de parcelas, mas, sim, da contratação de 

um cartão de crédito consignado, no qual a requerente estava pagando 

mensalmente apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, 

ou seja, para a quitação do empréstimo a autora teria que desembolsar o 

valor original do empréstimo. Ressaltou, que, que não tinha conhecimento 

de que era este o produto contratado, todavia, em audiência de instrução 

afirmou que recebeu, desbloqueou e utilizou o aludido cartão de crédito. 

Ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, este juízo 

deferiu a medida liminar para determinar que o requerido promovesse a 

suspensão do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), consoante 

decisão lançada no ID nº. 20173429. Por seu turno, em sede de 

contestação, o banco requerido apontou preliminar de inépcia, argumentou 

o exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito passível de danos 

morais, defendendo, ainda, a validade do contrato celebrado, sob o 

argumento de que é descabida a alegação da autora de que foi enganada 

para contratar um CARTÃO DE CRÉDITO, afirmando que “o contrato 

celebrado entre partes é absolutamente claro, textual e ostensivo ao 

indicar expressamente se tratar de operação de “CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO” (sic da contestação) – ID nº. 21082002. Por fim, afirmou 

que a parte autora utilizou o cartão efetuando compras em comércios 

locais, demonstrando o fato por meio das faturas constando as compras 

(ID nº. 21082008), impugnou os cálculos apesentados na exordial e 

pleiteou a autorização de compensação de eventual crédito com saldo 

devedor que porventura a consumidora ainda possua com o demandado, 

caso haja a procedência de algum pedido autoral, fundamento tal pleito no 

Art. 368 do CC. Após a impugnação, foi realizada a audiência de 

instrução, na qual foram ouvidas as partes e uma testemunha da 

requerente – ID nº. 30221653. Pois bem. Pelo que consta dos autos é 

incontroverso que as partes mantiveram relação contratual (empréstimo) e 

que os pagamentos foram efetuados por meio de débito direto (pagamento 

mínimo) na folha de pagamento da autora. Portanto, o cerne da 

irresignação está consubstanciado em analisar se a autora teria 

conhecimento de que a contratação se tratava de empréstimo consignado 

e não de aquisição de cartão de crédito. Sobre o tema, dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza 

atividade remunerada, ainda que de natureza bancária ou de crédito, é 

considerada fornecedora de serviço. A disposição legal é clara e pacífica 

no sentido os contratos com instituições financeiras estão sob a égide da 

proteção da Lei 8.078/90. Tal entendimento, a propósito, já restou 

consolidado com a edição da Sumula nº. 297, do STJ, no sentido de que "o 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 

Assim, não resta dúvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao 

presente caso. E sendo uma clara relação de consumo, a decisão liminar 

lançada no evento nº. 20173429, que também deferiu a inversão do ônus 

da prova, deixa claro que caberia à parte requerida o ônus de comprovar 

a regularidade da contratação e a ciência da parte acerca de qual produto 

estaria contratando, ônus do qual não se desincumbiu. Convém esclarecer 

que o instrumento acostado à contestação (ID nº. 21082005) refere-se ao 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, e ao que se pode notar 

apresenta uma modalidade diversa dos contratos de cartão de credito 

habituais. Logo, da análise do que consta dos autos, in casu, conclui-se 

que a autora foi induzida a realizar empréstimo consignado em cartão de 

crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, 

acarretando a cobrança de prestações indeterminadas ao arrepio da 

legislação consumerista. Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor 

esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que é direito básico do 

consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e 

serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção contratual do 

consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do 

negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais do 

direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer um 

padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação, trago à colação a jurisprudência que segue: APELACAO 

CIVEL. ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora é de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 
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destaque, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negócio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da dívida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJ/GO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). grifei Não 

obstante que, ainda que a autora tenha contratado e assinado o contrato 

de adesão, necessário esclarecer que a dívida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescida de juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, evidencia que a modalidade contratual 

adotada pelo requerido se mostra onerosa e lesiva ao consumidor, 

portanto, passível de nulidade. Observa-se que mesmo com os descontos 

mensais nos proventos da contratante, a dívida aumenta de forma 

progressiva, conforme se nota nas faturas acostadas pelo requerido na 

contestação, sendo a consumidora obrigada a pagar um valor mínimo 

mensal, ainda que não utilize o aludido cartão. Permitir esse tipo de 

operação é chancelar que a instituição financeira se torne credora 

permanente e vitalícia da parte devedora, pois aquela pratica descontos 

insuficientes para liquidar o empréstimo disponibilizado, tornando-se uma 

espécie de dívida a se perder de vista, bem diferente da trivial contratação 

defendida de forma lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e 

bom senso, o que é uma afronta à legislação vigente e à proteção prevista 

na lei Consumerista. Logo, o que resta demonstrado é que a contratação 

levada a efeito pela parte promovida visa somente proveito seu, como 

fornecedora, em nítido detrimento da parte promovente, ora consumidora. 

Da forma como ocorreu, o empréstimo discutido revela-se impagável nos 

moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de consignação, 

pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre valores que 

sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas, como a narrada nos autos, não devem prevalecer, sob 

pena de perpetuar relação negocial perversa e contrária aos interesses 

da consumidora, a qual possuía interesse em contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas, sendo induzida a erro, 

restando clara a obscuridade do contrato. Vale lembrar que a declaração 

de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja 

válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada a teoria da vontade, que 

prevalece sobre a da declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, 

do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais 

a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". 

Considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a demonstração de erro 

substancial na declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 

139 do Código Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, que dispõe sobre a repetição do indébito. Contudo, não há como 

ignorar o teor do comprovante de transferência (TED) juntado pela ré no ID 

nº. 21082007, intitulado como “pré-saque ou telesaque”, apontando a 

autora como destinatária e comprovando que de fato a consumidora 

recebeu os valores do requerido e os utilizou, seja a título for, e por 

consequência lógica a contraprestação do pagamento pela autora é 

devido, tendo em vista que houve a confirmação do recebimento da 

importância. E, no que tange aos danos materiais tendo a autora 

comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor 

disponibilizado pelo banco réu a título de limite de cartão de crédito 

consignado e demonstrado o vício de consentimento, é devida a 

restituição do valor cobrado superior ao legalmente contratado, na forma 

simples, equivalente à quantia de R$ 3.611,87 (três mil, seiscentos e onze 

reais e oitenta e sete centavos), considerando, pois, como escorreito o 

teor do cálculo apresentado pela autora, ante a inversão do ônus da prova 

lhe foi concedido. Já acerca dos danos morais, faz-se mister reconhecer 

que a ré é objetivamente responsável pelos danos causados à autora, 

consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que dispensa prova 

de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Todavia, no que tange ao 

dever de indenizar moralmente, com base no livre convencimento motivado 

(art. 5º e 6º da Lei 9.099/95), analisando as provas anexadas aos autos, 

tenho que não induzem ao reconhecimento do dano moral certas 

situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao 

exercício regular de determinadas atividades, como é o caso da espécie 

que se aponta, onde a autora, embora induzida a erro sobre a modalidade 

de contratação, acabou por se utilizar dos serviços de cartão de crédito 

consignado da requerida, desbloqueando o cartão e fazendo uso com 

compras em vários meses nos variados comércios locais. Tal fato, resta 

claramente evidenciado por meio das faturas acostadas à contestação (ID 

nº. 21082008), sendo indubitavelmente confirmado pela própria autora 

quando questionada na audiência de instrução (ID nº. 30221675). Assim, 

não demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral 

inviável a fixação da indenização correspondente, quando as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora. III - Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar arguida pelo requerido 

e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados pela autora, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR 

deferida na decisão acostada ao ID nº. 20173429, tornando-a definitiva; b) 

DECLARAR nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado 

celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade; c) CONDENAR 

o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.611,87 (três mil, 

seiscentos e onze reais e oitenta e sete centavos), de forma simples, a 

título de dano material, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo 

prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ). De outro norte, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, ante a 

utilização do cartão pela parte autora. Por derradeiro, INDEFIRO o pedido 

do requerido para compensação de eventual crédito com saldo devedor 

que a autora porventura ainda possua, eis que como dito, a requerente 

comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado 

pelo réu a título de limite de cartão de crédito consignado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002728-03.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: EDVANIO DAMIAO 

BARZON DOS SANTOS EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte devedora efetuou o 

pagamento integral do débito, tendo sido levantado o valor correspondente 
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por meio de alvará judicial (ID nº. 18880866). Posteriormente, diante da 

divergência de valores apontados pelas partes, os autos foram remetidos 

ao contador judicial e determinada a oitiva do credor para manifestar, 

importando o silêncio em quitação da obrigação e consequente extinção 

da ação (ID nº. 28897303). Contudo, apesar de devidamente intimado, o 

autor permaneceu silente, o que se nota da certidão lançada no evento n. 

31320485. Ante o exposto, devidamente quitado o débito decorrente da 

condenação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005135-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA GONCALVES LAROCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS OAB - MT19874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005135-11.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA HELENA 

GONCALVES LAROCCA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO 

proposta por Marcia Helena Gonçalves Larocca em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, todos 

qualificados. Pugna a autora pela restituição da contribuição previdenciária 

cobrada de forma indevida incidente sobre adicional de função, uma vez 

que exerceu funções gratificada de dedicação exclusiva/comissionada em 

razão de ser servidora pública estadual efetiva. Por tal razão, postula pela 

condenação dos requeridos à devolução de todos os valores 

descontados indevidamente durante o período de 11/2014 a 12/2017, com 

a consequente restituição de R$3.512,08. Citados, somente o requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id nº 27400182). Atento 

aos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. Inobstante o não comparecimento dos requeridos à audiência de 

conciliação e ausência de peça contestatória pelo requerido MATO 

GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, I e II, CPC), deixo de aplicar os efeitos 

da revelia. Quanto à legitimidade passiva, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. A LC nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO referente aos pedidos relacionados ao período posterior a 

janeiro/2015, e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ao período 

anterior a janeiro/2015. Analisadas as questões preliminares, julgo o 

mérito. Passo a analisar o pedido de desconto de contribuição 

previdenciária sobre parcela correspondente ao cargo em comissão, 

restringindo ao Estado de Mato Grosso o período de 11/2014 a 12/2014 e 

ao MTPREV de 03/2016 a 12/2017. A questão trazida a juízo não demanda 

maiores digressões, pois o art. 40 da Constituição Federal versa sobre as 

regras de contribuição previdenciária. Assim como, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição 

previdenciária "(...) sobre a vantagem não incorporável ao vencimento 

para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de 

função ou cargo comissionados". (RE nº 463.348/PR, AI 799026 AgR/PE). 

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO 

INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO. 1. Está pacificado o tema da 

não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que 

as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. 2. Precedentes: EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo 

regimental improvido” (AgRg no REsp 1366263 / DF, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, T2, DJe 06/09/2013). Verifico, portanto, que o caso 

tratado nos autos se encontra pacificado na jurisprudência, de modo que 

a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à 

remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas financeiras da 

parte requerente que a contribuição previdenciária de 11% (onze por 

cento) incidiu sobre verbas não incorporáveis a aposentadoria, o que é 

vedado por lei. Desse modo, a parte requerente faz jus ao recebimento 

das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a incidência 

indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que não é 

incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id. 26683983, verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 11/2014 até 

12/2017. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: “(...) Sobre 

o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios 

à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). A Súmula 188 do 

STJ dispõe que “os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos 

a partir do trânsito em julgado da sentença”. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial para o fim de CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora o valor de R$ 331,76 

(trezentos e trinta e um e setenta e três centavos), correspondente ao 

período de 11/2014 a 12/2014 e CONDENAR o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir à autora o valor de R$ 3.180,32 (três 

mil, cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), relativo ao período 

03/2016 a 12/2017, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês a 

partir da publicação da sentença. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004856-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMAR COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS OAB - MT19874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 
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do Processo: 1004856-25.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIMAR 

COSTA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO proposta por 

Maria Lucimar Costa Silva em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, todos qualificados. Pugna a 

autora pela restituição da contribuição previdenciária cobrada de forma 

indevida incidente sobre adicional de função gratificada de dedicação 

exclusiva/comissionada, uma vez que exerceu função de Secretária de 

Escola/FDE, em razão de ser servidora pública estadual efetiva. Por tal 

razão, postula pela condenação dos requeridos a devolução de todos os 

valores descontados indevidamente durante o período de 11/2014 a 

04/2018, com a consequente restituição de R$11.781,68. Citados, somente 

o requerido Mato Grosso Previdência - MTPREV apresentou contestação 

(Id nº 26374750). Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Inobstante o não comparecimento dos 

requeridos à audiência de conciliação e ausência de peça contestatória 

pelo requerido ESTADO DE MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, I e II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. Quanto à legitimidade passiva, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. A LC nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO referente aos pedidos relacionados ao período posterior a 

janeiro/2015, e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ao período 

anterior a janeiro/2015. Quanto a impugnação ao pleito de justiça gratuita, 

não há que se falar em cobrança de custas, taxas e despesas no primeiro 

grau de jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 9.099/95. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a analisar o 

pedido de desconto de contribuição previdenciária sobre parcela 

correspondente ao cargo em comissão, restringindo ao Estado de Mato 

Grosso o período de 11/2014 a 12/2014 e ao MTPREV de 01/2015 a 

04/2018. A questão trazida a juízo não demanda maiores digressões, pois 

o art. 40 da Constituição Federal versa sobre as regras de contribuição 

previdenciária. Assim como, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária 

"(...) sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos 

proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo 

comissionados". (RE nº 463.348/PR, AI 799026 AgR/PE). No mesmo 

sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO 

INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO. 1. Está pacificado o tema da 

não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que 

as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. 2. Precedentes: EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011. Agravo 

regimental improvido” (AgRg no REsp 1366263 / DF, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, T2, DJe 06/09/2013). Verifico, portanto, que o caso 

tratado nos autos se encontra pacificado na jurisprudência, de modo que 

a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à 

remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas financeiras da 

parte requerente que a contribuição previdenciária de 11% (onze por 

cento) incidiu sobre verbas não incorporáveis a aposentadoria, o que é 

vedado por lei. Desse modo, a parte requerente faz jus ao recebimento 

das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a incidência 

indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que não é 

incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id. 26037660, verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 11/2014 até 

03/2018. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: “(...) Sobre 

o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios 

à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). A Súmula 188 do 

STJ dispõe que “os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos 

a partir do trânsito em julgado da sentença”. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados à inicial para o fim de CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir a autora o valor de R$ 889,43 (Oitocentos e 

oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), correspondente ao 

período de 11/2014 a 12/2014 e CONDENAR o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir ao autor o valor de R$ 10.892,25 (Dez 

mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), relativo ao 

período 01/2015 a 04/2018, acrescidos de correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês a 

partir da publicação da sentença. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004794-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA COLODEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004794-82.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALINE PEREIRA 

DE OLIVEIRA COLODEL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Em 

análise aos autos eletrônicos, verifica-se que as partes requerem a 

incorporação de termo aditivo do acordo entabulado no Id nº 28573001. 

Como é cediço, não há óbice à homologação de acordo mesmo após a 

prolação da sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada, 

utilizando-se tal entendimento por analogia no presente caso. Neste 

sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o 

acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que 

surta seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido 

sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . 

Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes no Id 28748959 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, 

do Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001721-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO VIEIRA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 7 2 1 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S.A. VALDOMIRO VIEIRA GOMES IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

um depósito identificado referente a condução do oficial de justiça até o 

endereço a ser diligenciado. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005322-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005322-19.2019.8.11.0007 ANTONIO JOAO DE ALMEIDA INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

31554284, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001871-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

W P DA SILVA E CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001871-49.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: W P DA SILVA 

E CIA. LTDA - ME, WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, VANESSA DOS 

SANTOS DA SILVA Vistos. Cumpra-se, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado, desde que preenchidos os requisitos previstos no 

art. 260, do Código de Processo Civil. Caso contrário, solicite-se o 

documento que não acompanhou a missiva ao Juízo Deprecante, 

devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não atendimento, no prazo 

de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da CNGC/MT, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária. Cumprido o ato e 

observadas às formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem, com 

nossas homenagens. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001883-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE BELLE FIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DOS SANTOS GUIMARAES OAB - SC50012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEUDA PEREIRA AROUCHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001883-63.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE FIORI REQUERIDO: ELINEUDA 

PEREIRA AROUCHE Vistos. Cumpra-se, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado, desde que preenchidos os requisitos previstos no 

art. 260, do Código de Processo Civil. Caso contrário, solicite-se o 

documento que não acompanhou a missiva ao Juízo Deprecante, 

devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não atendimento, no prazo 

de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da CNGC/MT, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária. Cumprido o ato e 

observadas às formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem, com 

nossas homenagens. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004152-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ CELSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Procurador da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os quesitos para a 

realização da perícia médica a ser realizada pelo médico Dr. Diego Marcelo 

Muller – CRM 6838/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001895-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FURLAN DE LIMA 37387049149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE FURLAN DE LIMA OAB - 373.870.491-49 (REPRESENTANTE)

ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO OAB - MT26963/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA CLAUDINO DA FONSECA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001895-77.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): IVONE FURLAN DE LIMA 37387049149 REPRESENTANTE: 

IVONE FURLAN DE LIMA REU: LUIZA CLAUDINO DA FONSECA Vistos. 

Compulsando os autos, denoto ser esse Juízo incompetente para 

processar e julgar a presente ação, tendo em vista o pedido expresso da 

parte autora e ainda, o valor da causa, o qual não ultrapassa 60 

(sessenta) salários mínimos. Assim, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Juizado Especial Cível instalado nesta Comarca de Alta Floresta/MT, com 

as homenagens de estilo, tendo em vista tratar-se de competência 

absoluta. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. Antônio Fábio 

da Silva Marquezini Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002440-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZILTON ANTONIO ZANDAVALLI (REU)

CIRLEI BUENO ZANDAVALI (REU)

Outros Interessados:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

MANOEL GERALDO DA SILVA (CONFINANTES)

MARCELO TAKESHI MURATA (TESTEMUNHA)

JOAO VENANCIO DE MATOS (TESTEMUNHA)

JOSENALDO DOS SANTOS VENANCIO (CONFINANTES)

JOSE GERALDO RODRIGUES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO PRAZO: 

30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DOUTOR 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 

1002440-84.2019.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

USUCAPIÃO PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO FONSECA SANTOS, 

brasileiro, solteiro, autônomo, RG: 08772320-SSP/MT, CPF: 

561.294.596-53, data de nascimento: 16/07/1996, filiação: Geraldo 

Augusto dos Santos e Ana Fonseca dos Santos, residente e domiciliado 

na Rua B-4, nº 432, Setor B, na cidade de Alta Floresta-MT. ADVOGADA 

DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - OAB/MT 18450-A. PARTE 

REQUERIDA: ZILTON ANTÔNIO ZANDAVALLI, brasileiro,casado, 

garimpeiro, CI: 852745-10ª CSM-3ª RM, CPF: 161.590.471-91 e CIRLEI 

BUENO ZANDAVALLI, brasileira, casada, autônoma, RG: 0518129-1, CPF: 

353.266.381-34, residentes e domiciliados na Rua 10, Quadra 14, casa nº 

12, Jardim Industriário, na cidade de Cuiabá-MT. CITANDO: REQUERIDO: 

ZILTON ANTÔNIO ZANDAVALLI, brasileiro,casado, garimpeiro, CPF: 

161.590.471-91. FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU acima qualificado, do 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

"LUIZ ANTÔNIO FONSECA SANTOS, vem, por intermédio de seus 

Advogados propor, com fulcro no Art. 1.238, Parágrafo Único do Código 

Civil, a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ESPECIAL em 

face de ZILTON ANTÔNIO ZANDAVALLI, brasileiro,casado, garimpeiro, 

CPF: 161.590.471-91 e CIRLEI BUENO ZANDAVALLI, brasileira, casada, 

autônoma, RG: 0518129-1, CPF: 353.266.381-34. DOS FATOS: Há 

aproximadamente 13 (treze) anos, isto é, desde Fevereiro de 2006, o 

autor detém a posse mansa, pacífica e sem interrupção do Imóvel Urbano 

denominado Lote nº 5, localizado à Quadra 8, Setor B, com área de 

1.000,00m² (um mil metros quadrados), objeto da Matrícula 14.882 do Livro 

de Registro Geral nº 2-AS do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT. 

Durante todo o lapso temporal transcorrido, o Autor cuidou do imóvel 

usucapiendo com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dono, 

mesmo sem deter justo título, realizando os pagamentos dos tributos 

Municipais (IPTU), e demais contas de consumo, como água e luz. 

Salienta-se que mesmo sem justo título, a posse sempre se deu de boa-fé. 

Havia no terreno uma residência de madeira, onde sempre residiu o Autor. 

Há aproximadamente 2 (dois) anos, foi edificada uma construção de 

alvenaria, com área de 192,98m² (cento e noventa e dois metros 

quadrados, noventa e oito centésimas), que permanece sendo sua 

moradia habitual. Tendo em vista que o Autor não dispõe do título 

necessário para averbação do imóvel perante o Cartório de Registro de 

Imóveis, faz-se necessária a presente Ação de Usucapião, na modalidade 

Extraordinária Especial, para obtenção de sua propriedade. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA: A legislação processual prevê a isenção das 

custas processuais aos pobres no sentido da lei, conforme Art. 98 do 

CPC, in verbis: Art. 98. O Autor trata-se de pessoa simples, sem emprego 

formal, que se dedica a atividades autônomas para seu sustento e de sua 

família. Dessa forma, não possui condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual deve ser a ele 

concedido esse benefício. DO DIREITO: A usucapião é forma originária de 

aquisição da propriedade, inserta na seara dos direitos reais, e tem como 

conteúdo relações jurídicas diretas estabelecidas entre pessoas e coisas. 

O Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento da 

usucapião, delimitando seus requisitos. No caso em baila, interessa-nos a 

modalidade extraordinária especial, ou por posse-trabalho, prevista no Art. 

1.238 e seu Parágrafo Único. Na usucapião extraordinária especial, 

independe o justo título ou a boa-fé do possuidor, e é caracterizada pela 

posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e 

desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual a 10 anos, se o 

possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual. Se o tempo de 

posse ininterrupta, mansa e pacífica, para fins de moradia, se deu de 1995 

até 2008, está plenamente comprovada a prescrição aquisitiva 

extraordinária especial, sendo de rigor o registro imobiliário. Assim, a 

posse mansa e pacífica será corroborada também pelo depoimento de 

testemunhas que serão ouvidas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

DO PRAZO: Em conformidade com o art. 1.238, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, o requerente vem demonstrar através dos documentos 

anexos aos autos, referente à obra realizada no imóvel, bem como as 

contas de luz em nome do requerente, que fez da área sua moradia 

habitual e de sua família, fazendo com que o prazo para aquisição 

originária da propriedade fosse reduzido para 10 (dez) anos. DOS 

CONFINANTES: Ademais, o Código de Processo Civil estabelece a 

necessidade de publicação de edital nas ações de usucapião de imóvel, 

ao teor do Art. 259, I do CPC, visando cientificar terceiros e eventuais 

interessados. Tal dispositivo constitui-se em meio de publicidade, e não em 

meio para obtenção de revelia genérica ou indeterminada, motivo pelo qual 

é desnecessária a nomeação de Curador Especial. DOS PEDIDOS: Ante 

todo o exposto, requer: (1º) A concessão dos benefícios da Gratuidade 

da Justiça ao autor; (2º) A citação dos Réus e Confinantes, por meio de 

Oficial de Justiça, para querendo apresentar Contestação no prazo legal; 

(3º) A publicação de edital, nos termos do Art. 259, I do CPC; (4º) A 

intimação da Fazenda Pública para, querendo, manifestar-se; (5º) A não 

designação de Audiência Conciliatória; (6º) AO FINAL, JULGAR 

TOTALMENTE PROCEDENTE a Ação de Usucapião, para reconhecer o 

direito do requerente sobre o imóvel pleiteado. A produção de todos os 

meios de prova em direito admitidos, em especial a documental e 

testemunhal." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Lote nº 5, Quadra 

8, Setor B, com área de 1.000,00m² (um mil metros quadrados), objeto da 

matrícula 14.882 do Livro de Registro Geral nº 2-AS do Cartório do Sexto 

Ofício de Cuiabá/MT, 3ª Circunscrição. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Outrossim, 

a presente demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, e, portanto, 

segundo as normas procedimentais atinentes ao novo Procedimento 

Comum, nos termos do art. 318 e ss. do referido diploma legal... Cite-se a 

parte requerida... Cumpra-se.” E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria Autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001884-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NERES CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001884-48.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: LEANDRO NERES CAIRES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. Ademais, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 
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presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas 

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

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

Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela 

antecipada, a realização de perícia médica. In casu, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial o Dr. 

Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital e Maternidade Santa Rita de Alta Floresta/MT, 

nestes termos, FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo que a 

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

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

para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora 

é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será 

em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 27 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003114-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003114-62.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

LOIDE PAIVA SUASSUNA EXECUTADO: ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO 

Vistos. DETERMINO que a Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

EMENDE A INICIAL, eis que o rito adotado pela Exequente , prisão civil, é 

incompatível. Deve a Exequente adotar o rito do artigo 523, §3º, do CPC ou 

EXECUTAR TÃO SOMENTE as três últimas prestações alimentícias que 

deram ensejo ao ajuizamento da presente ação, sob pena de 

indeferimento da inicial. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77395 Nr: 914-94.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVB, VPdR, AdMC, RdMC, LdMC, APdR, 

MAAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Serra Bavaresco - 

OAB:39169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB:MT - 15.194-A, 

Edmar Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325/MT, Eudson Rosa da 

Silva - OAB:14165/MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Mirian Lucia Honorato - 

OAB:MT 14.699, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674

 37.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO, 

liminarmente, os Embargos de Declaração de fls. 1.031/1.047, por 

inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que o justifique, nos 

termos do art. 1.023, §2º, CPC/2015.38.Por conseguinte, MANTENHO 

incólume a decisão de fls. 1.029/1.030, por seus próprios 

fundamentos.39.Outrossim, pela intenção claramente protelatória, 

CONDENO os Embargantes no pagamento de multa correspondente a 1% 

(um por cento) do valor atualizado do débito, em favor da Exequente, nos 

termos do art. 1.026, §2º, CPC/2015.40. CUMPRA-SE, integralmente, as 

determinações contidas na decisão de fls. 1.029/1.030, EXPEDINDO-SE o 

competente alvará.41.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232886 Nr: 11128-66.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Schumaher Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aridne do Carmo Juntolli Costa, Roolhemberg 

Marques Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 71.JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para CONDENAR 

os Requeridos ARIADNE DO CARMO JUNTOLLI COSTA e ROOLHEMBERG 

MARQUES PRESTES no pagamento das seguintes verbas, em favor da 

Autora AMANDA SCHUMAHER PEREIRA.ØDANOS MATERIAIS, no valor 

total de R$ 6.170,00, consistentes nos reparos da motocicleta HONDA BIZ 

125, placa HSZ-5095, utilizada pela Autora no momento do acidente e 

despesas com a prestação de serviços de cuidadores e transportadores 

durante o período em que permaneceu de cadeiras de rodas (fls. 36/40). 

O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, ou seja, a 

data do acidente (18.04.2015) (art. 398, CC/2002 e Súmula nº. 54, STJ) e a 

correção monetária deverá ser calculada a partir do efetivo prejuízo, qual 

seja, a data da efetivação de cada desembolso (Súmula nº. 43, STJ), 
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conforme recibos e Notas Fiscais de fls. 36/40, com base nos índices do 

IPCA (Súmula nº. 362, STJ)ØDANOS MORAIS, no valor de R$ 15.000,00. O 

termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, ou seja, a 

data do acidente (18.04.2015) (art. 398, CC/2002 e Súmula nº. 54, STJ) e a 

correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta 

sentença, com base nos índices do IPCA (Súmula nº. 362, STJ).ØDANOS 

ESTÉTICOS, no valor de R$ 10.000,00. O termo inicial para a incidência de 

juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é a data 

do evento danoso, entendida como a data do acidente (18.04.2015) (art. 

398, CC/2002 e Súmula nº. 54, STJ) e a correção monetária deverá ser 

calculada a partir da publicação desta sentença, com base nos índices do 

IPCA (Súmula nº. 362, STJ).72.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.73.CONDENO os Requeridos no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, 

CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234092 Nr: 12096-96.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosan Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 26. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.27. CONDENO a parte requerente no pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC. Considerando que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita (fl.23), SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 

98, §3º, CPC).28. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.29. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nunes de Sousa Filho, Jair Nunes de Sousa, 

BANCO DO BRASIL S.A, Felipe Augusto Ribeiro Buffon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísio Nunes de Sousa, João Pereira da 

Silva, Vivaldo Alves da Silva, JOAQUIM NUNES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, João Batista da Silva - OAB:31410/GO, JODACY 

GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Nos termos da CNGC, impulsiono o feito e procedo a intimação do Credor 

Banco do Brasil para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271244 Nr: 1766-69.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

Jhonny Ricardo Tiem - OAB:OAB/MS 16.462, Leonardo Edelbluth - 

OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ARANTES - 

OAB:398.646, RODRIGO SCOPEL - OAB:40004

 32.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por conseguinte:ØRECONHEÇO a NULIDADE do 

contrato de empréstimo n. 238732519 e DECLARO a inexistência do débito 

de R$936,26 (novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos); 

ØCONDENO a Requerida a restituir, de forma simples, os valores 

indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte Autora, 

com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação 

(14/05/2018) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, 

compensando-se o crédito bancário concedido à Demandante, de forma a 

abater o valor de R$936,26 (novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis 

centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua 

concessão (07/05/2013) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da citação (14/05/2018, art.405, do CC), pelo INPC (Lei nº 

6.899/81).ØCONDENO a Requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela 

Autora PIERINA WAUTOMO REWE, devendo incidir juros de mora de 1% 

a.m. a contar da citação (14/05/2018) e correção monetária a partir da 

publicação desta sentença, pelo INPC.33.Em razão da sucumbência, 

CONDENO a parte Ré no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.34.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271263 Nr: 1785-75.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A-MT

 32.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por conseguinte:ØRECONHEÇO a NULIDADE do 

contrato de empréstimo n. 554033570 e DECLARO a inexistência do débito 

de R$1.130,13 (mil cento e trinta reais e treze centavos); ØCONDENO a 

Requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente 

descontados no benefício previdenciário da parte Autora, com a incidência 

de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (14/05/2018) e correção 

monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito 

bancário concedido à Demandante, de forma a abater o valor de 

R$1.130,13 (mil cento e trinta reais e treze centavos), que também deverá 

ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (07/07/2015) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação 

(14/05/2018, art.405, do CC), pelo INPC (Lei nº 6.899/81).ØCONDENO a 

Requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização pelos danos morais sofridos pela Autora ANGELICA 

WA’UTOMOREWE, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da 

citação (14/05/2018) e correção monetária a partir da publicação desta 

sentença, pelo INPC.33.Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Ré 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no 

art.85, §2º, CPC/2015.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310144 Nr: 8013-32.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Egon Castrignano Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR Tran Soluções em Trânsito Ltda - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 

- OAB:OAB/MT N° 19223

 21. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, RECONHEÇO a ilegitimidade da 

requerida BR TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO LTDA – ME e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art.485, VI, do CPC.22. CONDENO o autor no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC. 

Considerando que a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (fl.22), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.23. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.24. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 2381-88.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, Diferente 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DETERMINO o cancelamento da audiência de conciliação/mediação em 

razão da suspensão dos prazos processuais, de acordo com 

determinação do Tribunal de Justiça.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184157 Nr: 5613-21.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Avelino Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margaridinha Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandoná 

Paschoal - OAB:168.601-SP, Fabiano Xavier da Silva - OAB:SP 

217.166

 11. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC.12. Tendo em vista o princípio da 

causalidade, CONDENO o exequente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.13. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238725 Nr: 15273-68.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Lopes Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Transportes do Norte Araguaia 

- ATNAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Dias de Arrua 

Voltoline - OAB:22084/O, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - 

OAB:46022

 48.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Lucros 

Cessantes, por absoluta falta de comprovação do que razoavelmente 

deixou de lucrar.49.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.50.CONDENO a 

parte Requerida no pagamento de Custas e Honorários advocatícios que 

FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC/2015.51.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . 5 2 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.53.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315513 Nr: 10859-22.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faquim Agostinho - 

OAB:135542/MG, LILIANE FERREIRA SOUSA - OAB:14.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 12. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

187/188, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.13. Ficam dispensadas as partes 

do pagamento das custas processuais remanescentes, com fulcro no 

artigo 90, § 3º do CPC/15. Honorários conforme pactuado entre as 

partes.14. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.15. Expeça-se o necessário.16. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 313875 Nr: 9990-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domiciano de Lana Barbosa, Comunidade assistencial 

Terapeutica Casa de Davi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Processo nº: 9990-59.2019.811.0004 (Cód. 313875)

Vistos, etc.

1. Cuida-se de embargos a execução manejados por Comunidade 

Assistencial Terapêutica Casa de Davi contra processo de execução 

movido pelo Ministério Público em desfavor de Domiciano de Lana 

Barbosa, sendo possível averiguar que a parte embargante não figura 

como executada no bojo dos autos do processo primitivo, deste modo e 

antes de proferir eventual sentença sem resolução de mérito baseada na 

ilegitimidade ativa, com esteio nos artigos 5º e 10 do CPC, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a embargante se manifeste sobre tal 

tema.

2. Após o lapso temporal acima, faça conclusos.

3. Intime-se.

 4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 30/01/2020.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212167 Nr: 10778-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Alves Vitor Trindade 
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- OAB:MT 16.506

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253500 Nr: 8694-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Luiz Salamoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328541 Nr: 2112-49.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Pinto Fiuza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoveva Corrêa, Orlando Corrêa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:PB 21.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE CITAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL

Nos termos do artigo 334 CPC e 394 da CNGC, bem como das Portarias 

Conjuntas do TJ/MT ns. 247, 249 e 281/2020 (COVID-19) e considerando 

que não haverá tempo hábil de 20 dias para a citação do requerido antes 

da audiência aprazada, remeto os autos conclusos para deliberações: “ 

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 

o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos 

processuais com data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes 

seja esta fixada com razoável espaço de tempo, assim entendendo, nos 

casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328541 Nr: 2112-49.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Pinto Fiuza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoveva Corrêa, Orlando Corrêa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:PB 21.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a fornecer o endereço completo do requerido, 

Genoveva Correa, tendo em vista que não constam o número referente ao 

seu logradouro, bem como o CEP.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239898 Nr: 16196-94.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 25.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENT EPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência: ØCONDENO a Requerida no pagamento da indenização 

securitária em favor do Requerente, correspondente ao valor de R$ 

507,00 (quinhentos e sete reais), devendo incidir os juros de mora a 

contar da citação (17/07/2018) e correção monetária pelo INPC desde a 

data do sinistro (10/04/2017);26.Tendo em vista a sucumbência da parte 

Ré, CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no 

art. 85, §2º, CPC/2015.27.Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.28.Transitada 

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

necessárias.29.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189200 Nr: 9648-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Alberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eunice Leandro da Silva, Ary Panucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão de fl. 106,

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230876 Nr: 9673-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli, Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 26. Diante do exposto, DECLARO constituído de pleno direito em título 

executivo judicial a obrigação de pagar contraída por AUTO SOCORRO PIT 

STOP LTDA ME, CÁSSIA SANTOS MANCIOLLI e OSMAR DE OLIVEIRA 

JUNIOR, no valor de R$ 13.811,84 (treze mil oitocentos e onze reais e 

oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a 
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partir do vencimento (25/05/2016) e acrescido de juros de mora de 1% 

a.m. a partir da citação, com fundamento no art.701, §2º, do CPC. 27. Por 

consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, 

nos termos do art. 701, §8º, CPC, prosseguindo-se o processo em 

observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for 

cabível. 28. Em consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO o 

requeridos AUTO SOCORRO PIT STOP LTDA ME, CÁSSIA SANTOS 

MANCIOLLI e OSMAR DE OLIVEIRA JUNIOR no pagamento de honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC. 29. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe. 30. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239969 Nr: 16231-54.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zolmiro Porto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009

 19. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: Ø 

CONDENO a empresa ora requerida, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

SERVIÇO MÉDICO, o ressarcir ao Autor as despesas médicas suportadas, 

no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), corrigido e com 

juros de mora desde a data do desembolso; Ø CONDENO ainda a 

requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais sofridos pelo autor ZOLMIRO PORTO 

LIMA devendo incidir juros de mora partir da citação (21/02/2017 – fls. 

30/v), e correção monetária a partir da publicação desta sentença. 30. 

Ademais, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. 31. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. 32. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290005 Nr: 12999-63.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 PROCESSO Nº 12999-63.2018.811.0004 (CÓD.290005)

AÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS

REQUERIDO: NISSAN DO BRASIL AUTMOÓVEIS LTDA

 SENTENÇA.

1. Ates da sentença as partes entabularam um acordo celebrado às fls. 

146/147.

2. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

146/147, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

1. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários.

3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Barra do Garças, 23 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313747 Nr: 9926-49.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. S. Móveis, Waltuires Carmo Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilson Peres Tubias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Gomes de Oliveira - 

OAB:26972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 9926-49.2019.811.0004 – CÓD: 313747

AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE: W.S. MÓVEIS

REQUERIDO: UILSON PERES TUBIAS

SENTENÇA

1. Trata-se de ação monitória movida por W.S. MÓVEIS em desfavor de 

UILSON PERES TUBIAS.

 2. A parte Requerida foi devidamente citada (fls. 44).

3. Após, informaram as partes a realização de acordo entre partes 

transacionando a definição da lide, como se vê em fls. 45/46 e 

comprovantes de depósitos de fls. 47/53 juntados pelo Requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fl45/46, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 321175 Nr: 13676-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Construções e Projetos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perfilados Multiaço Indústria e Comércio EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 SENTENÇA.

 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por EQUILIBRIO 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS S/A, tendo como Embargada PERFILADOS 

MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E.P.P, no qual discute o 

pagamento do título extrajudicial que lastreia a ação de execução autuada 

sob nº

 13298-40.2018.811.0004, CÓD. 290474 (apenso).

 2. A parte Embargante requereu o parcelamento das custas processuais 

em 6 (seis) vezes, sob a alegação de estar passando por dificuldades 

financeiras.

 3. O pleito foi indeferido, nos termos da decisão de fl. 11, que facultou, 

ainda, a emenda a inicial para que a Embargante, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos ensejadores do 

parcelamento das despesas processuais ou recolhe-se as custas 

devidas integralmente, sob pena de cancelamento da distribuição.

 A Embargante foi intimada da aludida decisão (fl. 12) e não se manifestou 

nos autos (fl. 13).

 5. Vieram-me conclusos.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Verifica-se que a Embargante, embora 

devidamente intimada na

 pessoa de seu advogado constituído, quedou-se inerte, não procedendo 
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com o pagamento das custas e despesas de ingresso, conforme 

determinado na decisão de fl. 11.

 DISPOSITIVO

 8. Frente ao exposto, não tendo a Embargante cumprido com o comando 

judicial, DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do feito, nos 

termos do art. 290, do CPC.

 9. ISENTO de custas e honorários, vez que sequer houve a formação da 

relação processual.

 10. Transitada em julgado, proceda-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330446 Nr: 3092-93.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Porcel Ferdinandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, ajuizada por JOSÉ 

HENRIQUE PORCEL FERDINANDES em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S/A.

 2. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

 3. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a etição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167280 Nr: 10038-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Wesley Sousa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fornecedora Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Lourenço Rodrigues 

Neto - OAB:150.586, Diego Sabatello Cozze - OAB:252.802, Marcelo 

de Oliveira Elias - OAB:SP188.868-B, Tatyana Botelho André - 

OAB:170.219

 26. Diante do exposto, REDUZO o prazo da multa cominatória para 30 

(trinta) dias, encontrando, assim, o total devido atualizado de R$ 23.620,11 

(vinte e três reais e seiscentos e vinte reais e onze centavos). Acresço o 

valor de R$ 9.356,28 (nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e 

oito centavos), referente ao débito que ainda incide sobre o veículo, cuja 

baixa, agora, caberá ao Exequente. 27. Desse modo, dou por cumpridas 

as obrigações de pagar, bem como da obrigação de fazer, diante do 

depósito realizado às fls. 598/599. 28. Por todo o exposto, cumpridas 

ambas as obrigações, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 29. EXPEÇA-SE Alvará para o 

levantamento do valor de R$ 32.976,39 (trinta e dois mil novecentos e 

setenta e seis reais e trinta e nove centavos) conforme dados abaixo: 

Titular: Cleber Wesley Sousa Guimarães CPF: 714.913.841-15 Banco: 

Banco Itaú Agência: 8900 CC: 01312-2. 30. INTIME-SE a Executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informar a conta bancaria para o depósito 

do valor remanescente, bem como para que, nesse mesmo prazo, 

apresente nos autos os dados necessários para subsidiar a transferência 

do veículo. 31. Apresentado os dados, INTIME-SE o Exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento dos débitos do veículo, 

devendo, em seguida, apresentar nos autos a via original do Certificado de 

Registro do Veículo (CRV), preenchida e assinada de acordo com seu 

cartão de firma reconhecida junto ao Cartório de Registro de sua 

preferência. 32. Em seguida, INTIME-SE a Executada, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceder com a transferência de titularidade do veículo 

automotor junto ao DETRAN, consoante o disposto no art. 123 do CTB. 33. 

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

anotações necessárias. 34. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181067 Nr: 3247-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do teor da certidão de fls. 103, intime-se pessoalmente a

 parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular 

andamento no

 feito, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do 

CPC/2015.

 2. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me

 conclusos.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257897 Nr: 11381-20.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Martes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT/12.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:MT/4676

 PROCESSO Nº 1381-20.2017.811.0004 (CÓD.257897)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER

REQUERENTE: VILMAR MARTES DA SILVA

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA

VISTOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de 

obrigação de fazer ajuizada por VILMAR MARTES DA SILVA, em face de 

LOJAS AVENIDA LTDA, todos qualificados nos autos.

 2. Foi julgado parcialmente procedente os pedidos do Autor apenas para 

condenar a Demandada na sustação definitiva da inclusão indevida, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme sentença de fls. 79/80, publicada em 22.01.2020.

3. Após, anão havendo interposição de recurso contra a sentença, as 

partes entabularam um acordo celebrado às fls. 82/84, no qual a requerida 

irá pagar o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente 

aos honorários advocatícios do causídico da parte Autora, bem como 

compromisso de baixar o débito de forma definitiva.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

82/84, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

5. CUSTAS REMANESCENTES pela parte Requerida LOJAS AVENIDA 

LTDA.

 6. SEM honorários.

 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Barra do Garças, 23 de abril de 2020.
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MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324583 Nr: 15290-02.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Damaso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada 

por Luiz Carlos Damaso de Souza em face de Águas de Barra do Garças 

S/A.

 2. A parte autora requereu o parcelamento das custas processuais.

 3. A decisão de fl. 38 indeferiu o pedido e determinou o pagamento das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 4. A parte autora foi intimada da aludida decisão (fl. 39) e não se 

manifestou nos autos (fl. 40).

 5. Vieram-me conclusos.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Verifica-se que a parte autora, embora 

devidamente intimada na pessoa de seu advogado constituído, quedou-se 

inerte, não procedendo com o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, conforme determinado na decisão de

 fl. 38.

 DISPOSITIVO 8. Frente ao exposto, não tendo a parte cumprido com o 

comando judicial, DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do 

feito, nos termos do art. 290, do CPC.

 9. ISENTO de custas e honorários, vez que sequer houve a formação da 

relação processual.

 10. Transitada em julgado, proceda-se as anotações necessárias e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200697 Nr: 4197-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Claudia Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esio Batista Alves Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walker Alves de Sousa - 

OAB:34.262-GO

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIA CLÁUDIA 

CARVALHO SILVA em face de ÉSIO BATISTA ALVES CABRAL. As partes 

entabularam um acordo às fls. 110/112.

2.Outrossim, requerem as partes a homologação do acordo e a 

suspensão dos autos, com fulcro no art. 922 do CPC/2015.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando que as partes são capazes, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, SUSPENDO a presente Execução, até o decurso do prazo 

estipulado para pagamento até agosto de 2021, com fundamento no art. 

922, CPC/2015.

4. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a Exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias informe o cumprimento integral da obrigação 

avençada.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 309048 Nr: 7403-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 28.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo requerente, na 

forma do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.29.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos 

termos do art.487, I, CPC.30.DETERMINO a prestação de conta da 

alienação do bem, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.2º, do 

Decreto Lei nº911/69. Caso exista saldo residual em favor do devedor, 

deverá o autor depositar em juízo os valores, devendo a parte contrária 

ser intimada para apresentação dos dados bancários para liberação dos 

importes.31.OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado 

a proceder à transferência do veículo descrito à fl. 03/v a terceiros que 

indicar.32.DEFIRO ao Requerido a gratuidade da justiça, nos termos da 

fundamentação supracitada.33.CONDENO o Requerido no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, contudo, 

considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente .34.Após o trânsito em julgado e o cumprimento das 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 312056 Nr: 9057-86.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Martins Morbeck, Clínica São 

Judas Tadeu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CORBUCCI - 

OAB:15,002/B

 SENTENÇA

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

60/61, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 331788 Nr: 3642-88.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordany Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Peralta Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante do exposto, por restar ausente requisito autorizador da 

medida liminar, elementos que evidenciem o direito, indefiro-a. Notifique-se 

a autoridade tida como coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que julgar necessárias (Lei 12.016/09, art. 7º inciso 

I).Após, com ou sem as informações, dê vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09)Cumpra-se, 

servindo a decisão como mandado.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000755-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JACQUELINE 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/06/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 25 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MAGDO MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000756-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:CHARLES 

MAGDO MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/06/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 25 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BARBOSA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000757-84.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCILENE 

BARBOSA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 25 de abril de 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002694-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TARSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PINTO DE FIGUEIREDO OAB - MS16943-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Não tendo sido a carta precatória encaminhada por órgão judicial, 

ocorrendo sua distribuição como se petição fosse, sendo que a parte 

interessada nem sequer foi autorizada a cumpri-la em mão própria, tendo 

se valido do PJE dos Juizados Especiais desta comarca como forma de 

atalhar o regular trâmite da deprecata e mirando mera comodidade, ordeno 

o imediato arquivamento dos autos, calhando destacar que tal 

arquivamento prescinde de sentença, pois processo não é. Cumpra-se. 

Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DOS SANTOS MANCIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000758-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIZABETH DOS 

SANTOS MANCIOLLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 26 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-54.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000759-54.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GILBERTO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-24.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ALVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000761-24.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILMA ALVES 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012280-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 8012280-47.2015.8.11.0004 

Requerente: SUELI FERNANDES GUIMARAES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: GALENO NUNES FERREIRA - MT0017115A Requerido: 

BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - MT14258-S, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

MT13842-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

Requerida BANCO DO BRASIL para apresentar os dados bancários, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, para devolução do saldo remanescente. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELUCIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA OAB - SC31977 (ADVOGADO(A))

MATEUS CRISTIANO MARTINS OAB - RS97235 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/02/2020, às 12h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELUCIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA OAB - SC31977 (ADVOGADO(A))

MATEUS CRISTIANO MARTINS OAB - RS97235 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001457-94.2019.8.11.0004 Promovente: ANGELUCIA 

CARDOSO DA SILVA Promovido: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que antes de passar para a análise de mérito, 

deve ser analisado elementos preliminares, que podem inclusive ser 

decretados de ofício. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que sua 

genitora faleceu em 16.09.2016, e indevidamente teve seu negativado na 

data de 10.01.2019, ou seja, mais de dois após seu falecimento. Assim, 

pleiteia reparação moral pela ofensa a memória da sua mãe. Pois bem, o 

artigo 12 do Código Civil menciona: Art. 12. Pode-se exigir que cesse a 

ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 

danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. 

Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista 

neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. Assim, na correta interpretação legislativa, 

deve ser observado a ordem com que as pessoas são legitimas, sendo 

primeiro o cônjuge sobrevivente, depois o parente de linha reta e por último 

um parente colateral até quarto grau. Sendo certo que se não fosse 

observado tal ordem, poderia afirmar que o “primo” da falecida pudesse 

pleitear o direito aqui discutido antes do cônjuge e descendentes, o que 

evidentemente não reflete a determinação legal. Como se observa pela 

certidão de óbito anexada no id. 21306011, a falecida deixou um viúvo e 

duas filhas maiores e capazes. E neste sentido, cabe ao viúvo (cônjuge 

sobrevivente) pleitear o direito aqui discutido. Para tanto, inclusive a 

própria jurisprudência anexada na inicial, retrata o direito do cônjuge: 

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

MARIDO FALECIDO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PARA 

POSTULAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. A parte autora, cônjuge do de 

cujus, possui legitimidade para ajuizar demanda em que se busca a 

indenização por eventual dano moral ocorrido após o falecimento do 

ofendido, a fim de reparar eventual dano moral causado à imagem do 

falecido, a teor do que estabelece o artigo 20, parágrafo único, do Código 

Civil. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. A 

indenização pelo dano moral possui dupla finalidade: compensatória e 

pedagógica. O valor, portanto, deve ser suficiente a desestimular tais 

condutas lesivas. In casu, impõe - se a majoração do valor fixado na 

sentença. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70080417595, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 27/03/2019) . (TJ -RS - 

AC: 70080417595 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) No caso, a parte autora 

não apresentou nenhum documento que comprovasse que o cônjuge 

sobrevivente também é falecido, e se caso fosse, deveria compor o polo 

ativo da inicial, as duas descendentes, conforme dispões o artigo 12 do 

CC. Assim, a parte autora se mostra totalmente ilegítima no atual cenário 

para pleitear abalo moral em razão de dano reflexo, visto que no momento, 

o único legitimidade é o viúvo/ cônjuge sobrevivente. Destaco: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

LEGITIMIDADE DA VIÚVA PARA DEMANDAR A PROTEÇÃO AO BOM 

NOME DO MARIDO FALECIDO ARTIGO 12 DO CÓDIGO CIVIL 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA QUITAÇÃO INCONTROVERSA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR O DANO MORAL RESULTANTE DANO 

MORAL IN RE IPSA - VALOR REDUZIDO A R$ 10.000,00, EM ATENÇÃO ÀS 

FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PUNITIVA JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADOS DESDE O ARBITRAMENTO DE 1º GRAU 

SUCUMBÊNCIA DA RÉ. - Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 

40077916120138260562 SP 4007791-61.2013.8.26.0562, Relator: Edgard 

Rosa, Data de Julgamento: 30/10/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 30/10/2014) Assim, EX OFFICIO, merece o processo 

ser extinto por ilegitimidade ativa da parte autora. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil 
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e Art. 51, IV da Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANO PIRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000111-11.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUSIANO PIRES DE 

ARAUJO Polo Passivo: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). O presente 

processo foi iniciado mediante vestibular subscrita por advogado(a) 

devidamente habilitado(a), apesar de não ultrapassar o limite de 20 

salários mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 

9.099/1995, aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora 

comparecido desacompanhada do (a) profissional que a representa. Uma 

análise menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se 

falar em contumácia diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE, 

entretanto o caso vertente contém ingrediente que não autoriza a 

incidência do enunciado em voga. Com efeito, o referido enunciado contém 

sentença que permite concluir que se eventualmente a parte ingressar 

com demanda cujo conteúdo econômico esteja acima de 20 salários 

mínimos, somente será obrigatória sua representação por profissional 

quando da audiência de instrução do feito, ou na hipótese de pretender 

interpor eventual recurso caso ocorra o julgamento antecipado da lide. 

Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial tenha sido formulado por 

advogado e concretizada a exigência prevista no artigo 9º (parte final) da 

Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se obrigatória a assistência 

nos demais atos, não ficando ao alvedrio da parte escolher as 

solenidades processuais em que será representada pelo seu mandatário. 

De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, deve o profissional 

se fazer presente nas sessões processuais previstas na Lei 9.099/1995, 

já que a parte não possui capacidade postulatória e já se encontra 

devidamente representada. Entendimento mais flexível autorizaria a 

postular no polo ativo do feito dois personagens bem distintos, um 

desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente capacitado 

para tanto, realizando entre eles revezamento de atos processuais 

conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a demanda por 

advogado devidamente capacitado e seguindo o processo sua marcha em 

decorrência desta específica atuação, compreende este magistrado ser 

vedada à parte autora pessoalmente praticar atos processuais, 

especialmente quando se trata de reclamação que exige a representação 

por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 20 salários 

mínimos, ou quando este já for postulante em nome da parte autora. O 

espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º da Lei 

9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não tendo por 

escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação simultânea da 

parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 20 salários 

mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se tornado 

corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as situações em 

que advogados (vários com escritórios situados em comarcas distantes) 

distribuem numerosas ações em nome das partes, ausentando-se das 

audiências de conciliação, menosprezando este relevante ato que se 

presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga promovendo a pacificação 

social, o que fazem por contarem com uma interpretação deturpada do 

enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, uma vez conferido o 

mandato judicial somente é possível a sucessão voluntária do procurador 

mediante observância dos artigos 111 e 112 do CPC, ainda que fosse para 

a parte postular em causa própria, o que certamente não era possível no 

caso vertente. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, afasto no caso vertente 

a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência 

extraída dos artigos 9º e 51 (inciso I) da Lei 9.099/1995, ambos 

combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e SUGIRO QUE SEJA 

JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Tendo em vista 

que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de 

conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, 

deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com 

esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. Sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 20/08/2019 Hora: 17:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PEREIRA CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/09/2019 

Hora: 16:20/horário de MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 
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portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 20/08/2019 Hora: 17:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALVES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 24/06/2019 Hora: 16:20/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA:concedo initio a vindicada no 

que litis TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALVES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 NTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 24/06/2019 Hora: 16:20/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA:concedo initio a vindicada no 

que litis TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8010379-10.2016.8.11.0004 

Requerente: JULIO CARVALHO VILLELA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A 

Requerido: PATRICIA PEREIRA SANTANA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERIDO: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B, VANESSA 

PEREIRA MILHOMEM - MT0017198A, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

GO0034487A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001035-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que as contrarrazões apresentadas no ID nº 31154099 

são alienígenas aos autos e tendo a sentença transitado em julgado, não 

havendo manifestação das partes no prazo de 30 (trinta) dias, 

DETERMINO seja o feito remetido ao arquivo. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001035-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que as contrarrazões apresentadas no ID nº 31154099 

são alienígenas aos autos e tendo a sentença transitado em julgado, não 

havendo manifestação das partes no prazo de 30 (trinta) dias, 

DETERMINO seja o feito remetido ao arquivo. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001404-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VILELA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição de 

bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção dos veículos 

Caminhonete Fiat/Strada Fire CE, Ano/Fabricação 2003/2003, Placa DDT 

4714, Renavam 809202697; Honda CG Titan 125 Titan, Ano/Fabricação 

1996/1997, Placa JYY0760, Renavam 664646930 e uma motocicleta 

Honda NXR 160 BROS ESDD, Placa PRK 2006, de propriedade do devedor, 

os quais encontram-se no endereço descrito na exordial, qual seja, na 

Avenida Josephina Balesteiro, Quadra 9, Lote 5, nº 1181, Vila Ceará, 

Aragarças/GO. Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão 

civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem 

passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial 

desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 

transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção dos bens para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. DEFIRO o pedido contido no ID nº 

26478850, para que a parte autora e seu patrono acompanhem a diligência 

realizada pelo Sr. Oficial de Justiça. Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010622-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO GIBERTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise dos autos,tendo em vista as tentativas parcialmente 

frutíferas de penhora de bens, DEFIRO o pedido de penhora suplementar 

com vistas a quitação do débito exequendo de R$2.991.00 (dois mil, 

novecentos e noventa e um reais), conforme petição de ID nº 2810220, 

com fulcro no art. 851, inciso II do CPC e art. 52 e seguintes da Lei nº 

9.099/95, nos termos do despacho de ID nº 18700552. 2. DEFIRO o pedido 

de ID nº 28102220 e AUTORIZO que o patrono do autor acompanhe a 

concretização da diligência que será realizada pelo Sr. Oficial de Justiça. 

Havendo negativa deste em permitir que o advogado acompanhe o ato, 

seja imediatamente comunicado este juízo. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA CALDEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 31/05/2019 Hora: 12:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000195-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LOPES IRIBARREM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante do oferecimento à penhora do veículo indicado no ID nº 

27357238, DETERMINO seja o executado intimado para acostar o 
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documento do bem, e também informar a sua correta localização, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com vistas a possibilitar sua adjudicação, nos termos 

do art. 876 do Diploma Processual Civil. 2. Cumprido o item acima, seja 

intimado o exequente a manifestar-se em 05 (cinco) dias. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 05/04/2019 Hora: 16:40/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS FREIRE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 09/10/2019 às 17:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-23.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANO FARIAS (REQUERIDO)

WILMA PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000677-23.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: HAYANE DIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO ALVES DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: WILMA PEREIRA RODRIGUES e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 

Hora: 12:00/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-23.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANO FARIAS (REQUERIDO)

WILMA PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar os dados necessários para a expedição do ofício 

ao cartório de registro de imóveis desta cidade, com a finalidade de 

cumprir a liminar deferida, conforme Id 31287332.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/10/2019 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002024-28.2019.8.11.0004 POLO ATIVO: VANESSA DA 

SILVA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 29/06/2020 Hora: 16:40/MT, no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YONARA ROBERTA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos observa-se que não houve o cumprimento da 

sentença transitada em julgado que condenou a parte autora em litigância 

de má fé e honorários sucumbenciais, assim, diante dos pedidos 

confeccionados pelo patrono que representa os interesses da empresa 

exequente, DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, caput, e 

incisos IV da Lei n.º 9.099/1995, consubstanciado com os arts. 513 e 523 

do CPC, seja intimada a parte executada para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento referente a sua condenação sob pena da 

mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 
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meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000716-20.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAN 

ANDERSON LOPES DE QUINAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 16/06/2020 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUZELINA BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de deliberar acerca dos embargos manejados, em análise ao 

petitório contido em evento 17611948, verifica-se que há menção ao 

cumprimento da obrigação de pagar, inclusive com juntada de guia de 

pagamento, assim, para uma análise idônea dos pedidos, certifique a 

Secretaria quanto a eventuais valores vinculados aos autos. 2- Após, 

faça conclusos para deliberação. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2019, às 14h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1000448-97.2019.8.11.0004 

Requerente: SAMUEL DIAS RIBEIRO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: VIVO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Certifico que a Sentença transitou em julgado . Certifico ainda 

que há custas pendentes. BARRA DO GARÇAS, 27 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) HEVERTON LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BASTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 09/10/2019 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 
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(ADVOGADO(A))

 

1- Diante da inércia do exequente em se manifestar acerca da proposta de 

parcelamento apresentada no ID nº 20860474 e presentes os requisitos 

do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de parcelamento 

do débito, por conseguinte, suspendo o processo de execução pelo 

período de 06 (seis) meses para que a parte cumpra voluntariamente a 

obrigação, nos termos do que determinam do §§2 e 3º do referido artigo. 

2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, 

sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 3-Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

 

1- Diante da inércia do exequente em se manifestar acerca da proposta de 

parcelamento apresentada no ID nº 20860474 e presentes os requisitos 

do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de parcelamento 

do débito, por conseguinte, suspendo o processo de execução pelo 

período de 06 (seis) meses para que a parte cumpra voluntariamente a 

obrigação, nos termos do que determinam do §§2 e 3º do referido artigo. 

2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, 

sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 3-Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

 

1- Diante da inércia do exequente em se manifestar acerca da proposta de 

parcelamento apresentada no ID nº 20860474 e presentes os requisitos 

do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de parcelamento 

do débito, por conseguinte, suspendo o processo de execução pelo 

período de 06 (seis) meses para que a parte cumpra voluntariamente a 

obrigação, nos termos do que determinam do §§2 e 3º do referido artigo. 

2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, 

sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 3-Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-09.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (REQUERIDO)

DEWALT BUSINESS CORPORATION SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000762-09.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

RIBEIRO RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: OXIGENIO CUIABA LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001404-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VILELA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição de 

bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção dos veículos 

Caminhonete Fiat/Strada Fire CE, Ano/Fabricação 2003/2003, Placa DDT 

4714, Renavam 809202697; Honda CG Titan 125 Titan, Ano/Fabricação 

1996/1997, Placa JYY0760, Renavam 664646930 e uma motocicleta 

Honda NXR 160 BROS ESDD, Placa PRK 2006, de propriedade do devedor, 

os quais encontram-se no endereço descrito na exordial, qual seja, na 

Avenida Josephina Balesteiro, Quadra 9, Lote 5, nº 1181, Vila Ceará, 

Aragarças/GO. Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão 

civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem 

passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial 

desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 

transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção dos bens para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. DEFIRO o pedido contido no ID nº 

26478850, para que a parte autora e seu patrono acompanhem a diligência 

realizada pelo Sr. Oficial de Justiça. Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

ALYNE OTAVIA FILGUEIRA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA (REQUERIDO)

RAIMUNDO LIMA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001993-08.2019.8.11.0004 POLO ATIVO: ALYNE OTAVIA 

FILGUEIRA DE PAIVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN POLO PASSIVO: RAIMUNDO LIMA SILVA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/06/2020 

Hora: 15:40/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000195-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LOPES IRIBARREM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

 

1. Diante do oferecimento à penhora do veículo indicado no ID nº 

27357238, DETERMINO seja o executado intimado para acostar o 

documento do bem, e também informar a sua correta localização, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com vistas a possibilitar sua adjudicação, nos termos 

do art. 876 do Diploma Processual Civil. 2. Cumprido o item acima, seja 

intimado o exequente a manifestar-se em 05 (cinco) dias. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

ALYNE OTAVIA FILGUEIRA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA (REQUERIDO)

RAIMUNDO LIMA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o endereço 

completo e atual da parte requerida Raimundo Lima Silva, para a tentativa 

de citação e intimação para a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NAPOLIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

A simplicidade dos juizados especiais não implica em menoscabo com os 

requisitos mínimos da petição inicial, assim sendo, DETERMINO à parte 

autora que emende a vestibular qualificando corretamente os litigantes, 

sob pena de indeferimento da inaugural se não o fizer no prazo de 15 dias 

(artigo 321 do CPC). Intime-se. Ordeno a suspensão da audiência outrora 

aprazada. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATA PROENCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERIDO)

LUIZ PAULO CARLONI FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 5/2/2020 às 16:20(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000744-85.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: LUZIMEIRE DE 

LIMA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HALAIANY FIGUEIREDO 

SILVA DE FREITAS POLO PASSIVO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 

CASAS PERNAMBUCANAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 29/06/2020 Hora: 14:20/MT, no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-76.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL RIBEIRO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000764-76.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JUVENIL RIBEIRO 

DE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

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

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/06/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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IVERLAN PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. MONTEIRO - ME (REQUERIDO)

GILBERTO PEREIRA MATOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000695-44.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: IVERLAN 

PEREIRA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO XAVIER 

DA SILVA POLO PASSIVO: V. P. MONTEIRO - ME e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 Hora: 13:20/MT, no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON VEDANA (REQUERENTE)

LUZIA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002214-88.2019.8.11.0004 POLO ATIVO: AILSON 

VEDANA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANA DA SILVA 

FREITAS POLO PASSIVO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 

Hora: 12:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012969-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL VEIGA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Autos nº. 8012969-57.2016.8.11.0004 Promovente: LEIMUN & CIA LTDA - 

EPP Promovido: SAMUEL VEIGA MONTEIRO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EXECUÇÃO, onde após ser homologado o 

acordo entre as partes, o processo foi suspenso restando determinado 

que após o prazo pactuado, deveria a parte autora manifestar-se nos 

autos sob pena de extinção pelo cumprimento. Com efeito, superado o 

prazo estabelecido no acordo sem manifestação, merece o processo ser 

extinto. Neste sentido destaco: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO 

JUNTADO AOS AUTOS - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - 

ART. 794, INCISO I, DO CPC/73 - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. - Iniciado o cumprimento de sentença e, 

com isso, tendo vindo aos autos a documentação que se pretendia ver 

exibida, resta implementada a obrigação. -É cabível o arbitramento de 

honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com base 

no artigo 85, § 2º, do novo CPC, e em observância ao princípio da 

causalidade, quando não houver o cumprimento espontâneo da obrigação 

pelo devedor. (TJ-MG - AC: 10000170749634001 MG, Relator: Evandro 

Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis 

/ 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017) Assim, merece o 

processo ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito ante o cumprimento da obrigação, e consequentemente determino o 

arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. O autor 

destaca na sua peça vestibular ter sofrido débito em conta de fatura 

atrelada ao seu cartão de crédito, cujo desconto acabou por comprometer 

seu saldo da conta corrente, invocando o caráter alimentício do montante 

para o fim de vedar a conduta perpetrada pela parte requerida e resgatar 

os valores outrora retidos. Em que pese as aduções grafadas na peça 

propulsora, de bom alvitre destacar que não restou caracterizada, ao 

menos nesta sede, a ilicitude da conduta perpetrada pela instituição 

financeira demandada, vez que em momento algum aduziu-se que ela não 

estava autorizada a realizar o débito das referidas faturas em conta 

corrente. Não está-se diante de penhora de salário, de tal sorte que todo o 

cabedal argumentativo sobre impenhorabilidade de verba desta natureza 

soa, por ora, despropositado como base sólida para socorrer os reclamos 

do autor, porquanto uma vez tendo autorizado (o que não negou, ou 

melhor, esclareceu, repita-se) o débito da fatura em conta corrente, 

inviável exigir da instituição financeira que controle as suas despesas 

domésticas a fim de averiguar eventual comportamento perdulário, 

calhando destacar que o desconto tem lastro na RESOLUÇÃO Nº 4.649 de 

28/03/2018, norma que nesta sede esmorece a probabilidade do direito 

exigida pelo artigo 300 do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA pretendida. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINY ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002431-34.2019.8.11.0004 

Requerente: ANNE CAROLINY ALVES DUARTE ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - MT25933/O 

Requerido: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT4705-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos 

do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

27 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AIDA SILVEIRA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

o valor depositado nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001909-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1001909-07.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A Requerido: TRES 

COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: 

HERNANI LOPES DE SA NETO - BA15502, SAULO VELOSO SILVA - 

BA15028, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - BA15462 Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o 

pagamento do débito no valor de R$ 7.643,56 (Sete mil, seiscentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total, além da realização de penhora de bens, conforme Art. 523, §1º do 

CPC. BARRA DO GARÇAS, 27 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001462-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA WATHIER (EXECUTADO)

PAULA KARINNE FERNANDES FEITOZA RODRIGUES (EXECUTADO)

JHONATAS RODRIGUES SIMOES (EXECUTADO)

SANDRA REGINA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANDREIA GIMENEZ DA SILVA (EXECUTADO)

ALEX FABIANO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001462-19.2019.8.11.0004 

Requerente: IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O 

Requerido: ANDREIA GIMENEZ DA SILVA e outros (5) ADVOGADOS 

DO(A) EXECUTADO: OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - MT25338/O, 

MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O, HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO - MT0013327A ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: 

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - MT25338/O, MAURICIO COSTA 

BARBOSA - MT19457/O, HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: OLIMPIO FERREIRA DA 

SILVA NETO - MT25338/O, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O, 

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - MT0013327A ADVOGADOS 

DO(A) EXECUTADO: OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - MT25338/O, 

MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O, HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO - MT0013327A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 27 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 11/12/2018 Hora: 12:40/ (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001902-49.2018.8.11.0004 

Requerente: LORENA VARJAO ALVES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

LORENA VARJAO ALVES - MT9790/O Requerido: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 27 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da inércia do exequente em se manifestar acerca da proposta de 

parcelamento apresentada no ID nº 20860474 e presentes os requisitos 

do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de parcelamento 

do débito, por conseguinte, suspendo o processo de execução pelo 

período de 06 (seis) meses para que a parte cumpra voluntariamente a 

obrigação, nos termos do que determinam do §§2 e 3º do referido artigo. 

2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, 

sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 3-Intime-se. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de dar prosseguimento ao feito com a designação da audiência 

conciliatória, DETERMINO seja intimada a parte autora para emendar a 

exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, 

esclarecendo os motivos de a ré BM&F BOVESPA S.A - Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros, figurar no polo passivo da demanda, eis que é 

referenciada na vestibular tão somente na qualificação das partes, sob 

pena de ser reconhecida a sua ilegitimidade de ofício, nos termos do art. 

485, inciso VI, do Diploma Processual Civil. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS SEVERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR KOCH OAB - PR42856 (ADVOGADO(A))

MORYENNA LUIZE ARAUJO DO AMARAL OAB - PR78530 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO GAVA OAB - PR27627 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO FABIANE OAB - PR35487 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

01- Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela demandada 

EMPO – EMP. CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL 

LTDA, colimando a retificação de decisão deitada no bojo dos autos em 

ID21036925, precisamente no que toca a omissão quanto ao pedido de 

desistência do recurso interposto no bojo dos autos. 02- É o relato 

essencial. 03- Fundamento e Decido. 04- Inicialmente, cumpre-nos 

ressaltar que conforme advertido pelo Supremo Tribunal Federal, a 

modalidade recursal aqui analisada é permitida tão somente quando 

utilizada com o escopo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de 

caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de 

obscuridade, omissão ou contradição, a complementar e esclarecer o 

conteúdo da decisão proferida ou, ainda, a retificar erro material conforme 

dispõe o art. 1022 do CPC: “Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 05- No 

caso em voga, compreendo que os embargos de declaração opostos pela 

parte demandada merecem ser acolhidos, na medida que, de fato, houve 

contradição na decisão objurgada, pois ocorreu a inobservância de que 

foi pleiteada a desistência do recurso outrora interposto (ID19810941) e 

posterior extinção do feito em razão da incompetência deste juízo para 

executar os créditos discutidos, uma vez que a empresa se encontra em 

processo de recuperação judicial conforme documentos juntados aos 

autos.. 06- Oportunamente, convém frisar que a rejeição aos presente 

embargos e consequente exigência de interposição de recurso à instancia 

superior estaria na contramão dos princípios norteadores do 

microssistema dos Juizados Especiais, especificamente à simplicidade e à 

celeridade que o caso evidencia, eis porque, verifico que os embargos 

opostos merecem ser acolhidos, na medida em que, de fato, a decisão 

atacada é controversa pois não há que se falar em recebimento de 

recurso diante de expresso pedido de desistência do mesmo. 07- 

Expostos os fundamentos acima, anoto que é cabível o acolhimento dos 

presentes embargos para modificar a decisão embargada, posto que, além 

da contradição já apontada, nítido e manifesto o erro de juízo ocorrido. 08- 

Nesse sentido, é o posicionamento expresso no julgado a seguir, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPOTESES DE CABIMENTO. ERRO MATERIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS 

INFRINGENTES EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. 1. Cabem 

embargos de declaração quando na decisão prolatada houver 

obscuridade, contradição, omissão ou por construção pretoriana 

integrativa, erro material. Assim, os embargos de declaração não visam a 

um novo julgamento da causa, mas tão somente ao aperfeiçoamento 

decisório já proferido. 2. Em situações excepcionais, podem ser atribuídos 

efeitos infringentes aos embargos de declaração, em atenção aos 

princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da 

eficiência, bem assim em prol da manutenção do prestigio devido ao Poder 

Judiciário, que só tem a perder com o transito em julgado de acórdãos cuja 

rescisão ou nulidade se antevê desde já. 3. Embargos de declaração 

providos para sanar o erro apontado, atribuindo-se-lhes efeitos 

i n f r i n g e n t e s ”  ( T R F - 4  –  A C :  5 0 1 6 5 6 1 5 6 2 0 1 5 4 0 4 7 2 0 5  S C 

5016561-56.2015.4.04.7205; Relator Vania Hack de Almeida. Data de 

julgamento 16/07/2019; TERCEIRA TURMA). 09- Assim sendo, cabível a 

modificação de decisum por via dos embargos de declaração, e verificada 

a presença dos vícios de contradição e omissão na decisão atacada, 

objetivando harmonizar eventuais proposições contrastantes, deve o 

julgador optar pela exclusão daquela que lhe parecer inadequada, 

agregando à decisão uma nova proposição, eis porque, ACOLHO os 

embargos declaratórios, suprindo a matéria contraditória arguida para o 

fim de retificar a decisão contida no evento identificado ID21036925, 

alterando seu conteúdo que passa a ter o seguinte teor: "1- Trata-se de 

ação de cobrança onde a empresa requerida foi condenada ao pagamento 

de valores e, inconformada, interpôs recurso inominado com pedido de 

justiça gratuita (ID 17810467). Determinada a juntada de comprovação da 

hipossuficiência alegada, o douto causídico que representa os interesses 

da parte demandada, peticionou requerendo a desistência do recurso e 

posterior extinção do feito em razão da incompetência deste juízo para 

executar a dívida, vez que se encontra em processo de recuperação 

judicial, do que faz prova através dos documentos colacionados aos 

autos. 2- Vieram conclusos. Decido. 3- Inicialmente, sendo facultado ao 

recorrente desistir do recurso, com esteio nos artigos 998 e 999 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso 

interposto, passando doravante a analisar a extinção aventada ante a 

recuperação judicial da empresa demandada. 4- Dessarte, em análise aos 

autos, observo que a ação em voga deve ser extinta em razão da 

incompetência deste juízo para executar os créditos em face de empresa 

que se encontra em processo de recuperação judicial. Com efeito, se 

depreende dos documentos encartados aos autos (ID17810467), que já 

foi proferida sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. 

Assim, necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do 

enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 
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habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 5- No caso 

em tela, por uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se 

que a próxima etapa seria a intimação da parte demandada para adimplir 

voluntariamente com a condenação, todavia, no ano de 2018 foi deferido o 

seu plano de recuperação judicial, assim, o crédito aqui discutido deverá 

ser habilitado junto ao juízo da falência no Estado do Paraná, nos termos 

da Lei 11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz 

claramente a possibilidade do processamento e julgamento da ação de 

conhecimento, excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser 

habilitado em via própria. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃOJUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 6- Frente ao exposto, não havendo 

questões a serem decidas, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/1995, 

declaro EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já 

saliento que eventual requerimento colimando a expedição de certidão de 

dívida será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto ao juízo universal, em 

conformidade com o art. 9° da Lei 11.101/2005. 7- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 9- Cumpra-se." 10- Expeça-se o 

necessário. 11- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-39.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MELO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde a empresa 

exequente objetiva o recebimento de alugueis vencidos e despesas com 

reparos do imóvel, bem como despesas oriundas de gastos referentes a 

consumo de água e energia elétrica. 2- Pois bem, apreciando os autos 

noto que as despesas com reparos no imóvel objeto da locação, não é 

uma dívida liquida e exigível, inclusive ante a ausência do laudo de vistoria 

prévio e final, assim sendo, a demanda deveria ter sido ajuizada através 

de ação de conhecimento a fim de discutir a legitimidade da cobrança. 

Neste sentido, os Tribunais têm se posicionado: APELAÇÃO. LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO DE VALORES EXIGIDOS NA 

DEMANDA EXECUTIVA POR DESPESAS DE REPAROS NO IMÓVEL NÃO 

COMPROVADAS. NÃO CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E 

EXIGIBILIDADE AFASTADA. DÉBITO LOCATÍCIO OBJETO DE ACORDO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE SEM CONTROVÉRSIA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No 

caso em julgamento, a apelada (embargante) conseguiu demonstrar o 

excesso de execução na demanda executiva ajuizada pela apelante 

(embargada), pois as despesas cobradas a título de reparos no imóvel, em 

verdade, não foram acolhidas por falta de provas dos seus reais danos, 

além de eventual desembolso, não se tratando, por isso, de obrigação 

líquida, certa e exigível na presente lide. Ressalta-se que a dívida 

referente a aluguéis e condomínio foi aceita pela apelante, tendo a 

quitação nos autos da execução reportado-se apenas a este montante. 

(TJ-SP - AC: 10039927020198260006 SP 1003992-70.2019.8.26.0006, 

Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA COBRANÇA DE 

DÉBITOS REFERENTES A REPAROS FEITOS NO IMÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE – No que tange a impossibilidade de ajuizamento de 

execução de título extrajudicial para cobrança dos valores referentes aos 

reparos realizados no imóvel (R$ 3.207,03), e do custo adicional de 

reparos (R$ 641,41), assiste razão à apelante, pois a cobrança de valores 

despendidos com reparos no imóvel demanda ação de conhecimento, vez 

que os valores gastos para reparos no imóvel não constituem título 

e x e c u t i v o  –  [ . . ]  ( T J - S P  1 0 0 1 0 0 3 5 2 2 0 1 4 8 2 6 0 3 0 2  S P 

1001003-52.2014.8.26.0302, Relator: Carlos von Adamek, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/09/2017) 3- Assim, entendo que o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe vez que a parte autora carece de interesse 

processual na modalidade adequação conforme determina o art. 330 do 

CPC. Nesse sentido: AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. 

INVIABILIDADE. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

A Ação Anulatória não é a via adequada para a desconstituição de 

sentença de mérito transitada em julgado, porquanto somente alcançada 

essa pretensão em sede de Ação Rescisória. 2. Sentença mantida 

porquanto evidenciada a falta de interesse processual, na modalidade 

adequação (art. 267, VI, do CPC/73). 3. Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 

00098882120114036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 05/03/2018, QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/03/2018) 4- Pelo exposto, com 

fulcro no artigo 330, III do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial, 

declarando EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, consoante os 

termos do art. 485, I do mencionado código, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 5- Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). 6- Após o trânsito em julgado, ao arquivo. 7- P.R.I 8- 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007588-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. D. F. D. S. (REU)

G. D. S. R. P. S. G. S. M. D. F. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1007588-50.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ERLAN DA SILVA REU: MARIA 

DE FATIMA DA SILVA, G. D. S. REP. POR SUA GENITORA SRA. MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença (RITO DE PRISÃO) que fixou alimentos. 2. Com base no que 

prescreve o art. 528 do CPC/2015, INTIME-SE o devedor pessoalmente 

para pagar o valor dos alimentos pleiteados referente aos meses em 

atraso, devidamente corrigida, no prazo de 03 (três) dias, bem como as 

que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA PROTESTO DO 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO CIVIL, nos 

termos do art. 911 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos do 

CPC/2015. 3. PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme determina o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Desde já, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. 

5. CIENTIFIQUE-SE a douta Defensoria Pública acerca desta decisão. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005717-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILISABEL LIMA CEVADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005717-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ILISABEL LIMA CEVADA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos. 1. RECEBO a inicial, 

por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que segue 

procedimento especial do art. 719ss do CPC. 2. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC e, ainda, com 

fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido com os requisitos 

exigidos. 3. INCLUAM-SE no polo passivo da demanda os herdeiros 

indicados no Id. 20813832. 4. Após, PROCEDA-SE a citação dos mesmos. 

5. Conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, CPC), publicável uma única vez no DJE, CITEM-SE os 

possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil. 6. Transcorrido todos os prazos, vistas ao MPE, nos 

termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC. 7. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004455-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ OAB - 055.353.981-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1004455-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RUTY NUNES DE ALMEIDA 

REPRESENTANTE: MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ Sentença – 

Desistência Vistos. 1. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Ruty Nunes 

de Almeida, representada por sua curadora Monique Ritiele de Almeida 

Ortiz pugnando por autorização judicial para proceder a venda de imóvel 

pertencente a incapaz e empregar o valor para custear necessidades 

médicas e logísticas da requerente. 2. O feito tramitou regularmente, 

entrementes, derradeiramente a parte autora requereu a DESISTÊNCIA da 

ação (Id. 30630589), aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é útil 

e/ou necessário. 3. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 4. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC/2015, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC, devendo ser 

observado, se o caso, os ditames dos §§ 2º e 3º do mesmo diploma legal. 

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7.CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003525-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA TEODORO BISPO (REQUERENTE)

ERLANE TEODORO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

ADELAIDE COSTA BISPO (REQUERENTE)

WILSON TEODORO BISPO (REQUERENTE)

ANDERSON TEODORO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

CÁCERES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003525-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADELAIDE COSTA BISPO, 

WILSON TEODORO BISPO, ANDERSON TEODORO BISPO, ELIZANGELA 

TEODORO BISPO, ERLANE TEODORO BISPO DA SILVA INTERESSADO: 

JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

CÁCERES Vistos. 1. A ação em questão trata da intenção de se obter 

autorização para expedir dois alvarás judiciais, para recebimentos de 

valores no processo de código nº 8976-22.2002.811.0041 Código: 81550 

– 5ª Vara da Fazenda de Cuiabá. 2. Narra a parte requerente, que “para 

expedir as RPV o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, tem que ter 

uma definição da situação quando aos direitos sucessórios, em razão do 

falecimento do Policial Militar titular do crédito” e que “o processo está em 

fase de execução em face do empregador – Governo do Estado de Mato 

Grosso, através da expedição de RPV”. 3. Compulsando os autos, não 

vislumbrei o interesse de agir da parte requerente, vez que se existe 

crédito no processo em questão, o seu levantamento deve ser 

expressamente autorizado pelo juízo da causa aos herdeiros, que 

deverão se habilitar nos autos em comento e não por outro. 4. No mais, há 

situações que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o 

requerimento de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à 

sucessão ou de seu reduzido valor, como bem dispõe o art. 1.037 do CPC 

c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 85.845, de26/03/1981. 5. 

Ocorre que no caso do falecido JOÃO TEODORO BISPO, além do crédito 

que ora se pretende levantar, há também outros bens a inventariar, 

conforme certidão de óbito juntado à inicial, pelo que indispensável a 

abertura do inventário, inclusive para que o presente feito possa 

prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei Nº. 6.858/80 e o art. 1º, 

parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 85.845/81. 6. Ante ao exposto, 

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

esclarecer onde reside o interesse de agir na presente ação, bem como 

para informar se já foi ajuizado o inventário dos bens deixados pelo “de 

cujus” e, não o tendo, que seja providenciado o ajuizamento do mesmo, 

bem como para apresentar o documento exigido pelo artigo 2º do Decreto 
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nº 85.845/81, sob pena de indeferimento da inicial. 7. Em caso de não 

haver bens móveis e/ou imóveis a inventariar, deverá a parte requerente, 

no mesmo prazo, juntar documento comprobatório de inexistência de 

outros bens sujeitos a inventário, sob pena de indeferimento da inicial. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001321-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001321-57.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ROBSON RIBEIRO DE 

ARRUDA REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC, que 

segue procedimento especial do art. 719ss do CPC. 2. DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC e, ainda, com 

fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido com os requisitos 

exigidos. 3. INCLUAM-SE no polo passivo da demanda os demais 

herdeiros indicados na inicial. 4. Após, PROCEDA-SE a citação dos 

mesmos. 5. Conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), publicável uma única vez no DJE, 

CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss do 

mesmo Código Instrumental Civil. 6. Transcorrido todos os prazos, vistas 

ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC. 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES BELO OAB - 005.599.361-33 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000929-20.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: DANILO GONCALVES 

BELO REU: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por NICHOLAS DANIEL 

BRESSANE BELO, representado(a) por seu genitor DANILO GONÇALVES 

BELO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e da SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, visando, em sede liminar, a matrícula do(a) infante em creche 

próxima a sua residência. 2. Aduz que o genitor do requerente 

compareceu à Defensoria Pública informando que seu filho, atualmente 

com 1 (um) ano e 10 (dez) meses de idade, necessita de vaga em uma 

das creches da rede pública, próxima a sua residência. 3. Informa que em 

resposta ao ofício n. 005/2020-DPE/MT, foi disponibilizada vaga na escola 

municipal Garcês. 4. Narra que a vaga disponibilizada tornou-se inviável, 

ante a distância de sua residência. 5. Foi declinada a competência do feito 

a este juízo, nos moldes do art. 148 do ECA. 6. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Pretende 

a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da tutela de 

urgência para matrícula em creche escolar próxima a sua residência. 8. 

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do CPC, vejamos: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” 9. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo(a) 

demandante, é mister que o juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 10. Para Luiz Guilherme Marinoni “a 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. 

11. Segundo Luiz Guilherme Marinone, ainda, “a tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” 12. Assim, 

para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que 

esteja presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 13. Deve-se ressaltar também, que somente 

poderá ser deferida a tutela provisória de urgência se houver 

possibilidade de sua reversão ou quando a irreversibilidade for recíproca, 

devendo neste último caso, a análise se pautar pela probabilidade do 

direito e pelo princípio da proporcionalidade a fim de se afastar o risco 

mais grave. 14. De acordo com o artigo 300, §2º, do CPC, há possibilidade 

de se deferir a tutela de urgência em caráter liminar, isto é, deferimento da 

medida antes mesmo de ouvir o réu ou após justificação prévia, sendo que 

o deferimento inaudita altera parte da medida somente deve ser concedido 

se, além de evidenciada a probabilidade do direito, a urgência for tamanha 

que não possa esperar a manifestação da parte adversa ou for o caso da 

espera puder tornar sem eficácia a medida antecipatória. 15. Em que pese 

os fundamentos trazidos pela parte requerente, vislumbro a ausência de 

provas robustas capazes de dar, ao menos, uma margem de certeza do 

direito invocado, ou seja, da ilegalidade do ato praticado pela parte 

requerida, mormente a existência nos autos de resposta encaminhada 

pela Secretaria de Educação do Município de Cáceres, noticiando que o 

requerente poderia ser matriculado na escola municipal Garcês, local onde 

ainda havia vagas, conforme documento de id 30146701. 16. É certo que 

compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco 

anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em 

creches, porquanto direito indisponível insculpido na Constituição Federal 

e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei nº 

8.069/90, art. 54). 17. Contudo, em casos de inexistência de vagas 

próximas a residência da parte requerente, por já terem sido preenchidas 

aquelas existentes, bem como ante a notícia de vaga em outro centro de 

educação infantil, nesta fase de cognição sumária, não seria possível 

impor ao ente municipal o oferecimento de vaga em creche próxima à 

residência do infante, sobretudo pela existência de ordem de classificação 

em lista de espera, sob pena de conferir tratamento diferenciado e mais 

benéfico a determinadas crianças, em detrimento de outras, violando, 

assim, os princípios da isonomia e da impessoalidade. 18. Em relação ao 

requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este 

também não se faz presente, ante a ausência de demonstração da 

probabilidade do direito, sobretudo pela demonstração de oferta de vaga 

em outra localidade. 19. Nesse sentido, trago à baila o entendimento deste 

E. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE - PERIODO 

INTEGRAL – NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – DEVE SER 

RESPEITADA LISTA DE ESPERA - MATRICULA EM MEIO PERÍODO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO RETIFICADA. É cediço que 

o direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito 

fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com 

absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, 

incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, 

inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento 

daquelas já existentes, não é possível impor ao Município que seja a vaga 

oferecida em creche próxima da residência do infante ou ainda em período 

diverso ao qual o infante já esteja matriculado e cursando, haja vista que 

isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à 

prestação à qualidade e serviço, e sobretudo no presente caso, existe 

lista de espera que deve ser respeitada, para oferta das vagas. Além do 

que, a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a 

disponibilização da vaga em creche , ainda que em meio período. (N.U 

1012840-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 
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Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 

13/03/2020)” 20. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de 

urgência, não estando presente, a priori, a probabilidade do direito 

invocado, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. 21. CITE-SE o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação. 22. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; c. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 23. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato do pedido. 24. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, DIGA o MPE, em 

15 (quinze) dias. 25. NOTIFIQUE-SE o presentante do Ministério Público 

Estadual acerca dos fatos noticiados na presente ação mandamental, 

mormente tratar-se de matéria afeta aos direitos das crianças e 

adolescentes, sobre direito constitucional à educação, a fim de que adote 

as providências que entender cabíveis em favor da coletividade atingida 

(art. 7º, Lei n. 7.347/1985). 26. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. 27. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004455-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ OAB - 055.353.981-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1004455-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RUTY NUNES DE ALMEIDA 

REPRESENTANTE: MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ Sentença – 

Desistência Vistos. 1. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Ruty Nunes 

de Almeida, representada por sua curadora Monique Ritiele de Almeida 

Ortiz pugnando por autorização judicial para proceder a venda de imóvel 

pertencente a incapaz e empregar o valor para custear necessidades 

médicas e logísticas da requerente. 2. O feito tramitou regularmente, 

entrementes, derradeiramente a parte autora requereu a DESISTÊNCIA da 

ação (Id. 30630589), aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é útil 

e/ou necessário. 3. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 4. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC/2015, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC, devendo ser 

observado, se o caso, os ditames dos §§ 2º e 3º do mesmo diploma legal. 

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7.CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004532-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CANDEIAS MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ANTONIO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a executada na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do 

CPC), ou pessoalmente (art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a 

avaliação (art. 872, §2º do CPC) dos bens móveis realizada pelo Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000957-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ OAB - MT0018500A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000957-90.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: PRATA & CIA LTDA. - 

EPP Vistos. 1. Diante da manifestação do credor em ID. 12897047, 

INTIME-SE a devedora (recuperanda PRATA & CIA LTDA EPP) por meio de 

seu advogado, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

do requerimento. 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir 

parecer no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar à sua manifestação 

o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003524-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

RUTH TRESSO TERRIN (REQUERIDO)

LAURA BEIJAS PEDREIRO ALONSO (REQUERIDO)

FELIPE GARCIA ALONSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERNANDO TORRECILLAS FERREIRA OAB - PR39782 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA OAB - PR11551 (ADVOGADO(A))

MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - PR25818 (ADVOGADO(A))

ANTONIO FARIAS FERREIRA NETTO OAB - PR31243 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO FORD SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES OAB - RJ148217 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPCAO OAB - RJ166944 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003524-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FELIPE GARCIA ALONSO, 

JOB TERRIN JUNIOR, LAURA BEIJAS PEDREIRO ALONSO, RUTH TRESSO 

TERRIN Vistos. 1. Diante do pedido constante do ID. 30631600, requerendo 

a arrematação da propriedade pelo valor de 50% da avaliação (em 2ª 

Hasta), INTIME-SE a parte executada para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 9º do CPC. 2. Em seguida, devidamente 

certificado, volte o processo CONCLUSO. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002828-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO OAB - 934.353.121-49 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002828-87.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. REQUERIDO: TROPICAL 

COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME REPRESENTANTE: 

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO Vistos. 1. DEFIRO o pedido de ref. 

nº 29626808 e, para tanto, EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento 

da carta precatória nos exatos termos deprecados, conforme solicitado. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004496-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1004496-64.2017.8.11.0006. Vistos. 1. REITERE-SE a intimação de Id. 

25197582 ao perito médico nomeado para que no mesmo prazo se 

manifeste quanto à aceitação dos honorários fixados. 2. Transcorrido “in 

albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para 

ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003246-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003246-30.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: GEISE LAURA DE 

MORAES Vistos. 1. Diante da certidão em ID. 31521897 informando que 

consta nos extratos, informações padronizadas acerca do veículo, bem 

como a anotação de existência de alienação fiduciária, conforme podem 

ser visto no ID. 27851951/27851953, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003246-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003246-30.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: GEISE LAURA DE 

MORAES Vistos. 1. Diante da certidão em ID. 31521897 informando que 

consta nos extratos informações padronizadas acerca do veículo, bem 

como a anotação de existência de alienação fiduciária, conforme podem 

ser visto no ID. 27851951/27851953, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Decorrido o prazo sem manifestação e 

devidamente certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002894-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA KATIA DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMITILA OLIVEIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002894-67.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANGELA KATIA DE ASSIS REU: DOMITILA OLIVEIRA DA SILVA Vistos. 1. 

Analisando os autos, verifico que o curador especial nomeado, embora 

intimado, não apresentou contestação, razão pela qual a parte autora 

requereu sua destituição e em ato contínuo que seja nomeado como 

curador a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de modo que a 

defesa seja feita pelo Defensor Público responsável pela 1ª Defensoria 

Pública da Comarca de Cáceres. 2. Desse modo, DEFIRO o pedido em ID. 

31001066, e NOMEIO, desde já, como curador especial, a 1ª DEFENSORIA 

PÚBLICA DESTA COMARCA, que deverá ser intimada, na forma de 

remessa dos autos, para apresentar contestação no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica. 3. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 4. Após, à conclusão. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004532-09.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CANDEIAS MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ANTONIO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004532-09.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ELIAS CANDEIAS MARIA EXECUTADO: DENIS ANTONIO MACIEL Vistos. 1. 

Tendo em vista a indicação da localização do bem móvel e a 

disponibilidade no ato de remoção, DEFIRO o pedido de ref. nº 26442604, 

com fundamento no artigo no artigo 840, § 1º do Código de Processo Civil. 

2. EXPEÇA-SE o necessário para remoção do veículo penhorado em ID. 

29949421 para que seja removido e colocado em depósito do exequente, 

conforme solicitado. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004821-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CHARLES PICAO MOURA (REQUERIDO)

RAFAELA PICAO MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004821-05.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP, RAFAELA PICAO MOURA, CHARLES PICAO MOURA Vistos. 

1. Considerando o endereço localizado pelo Sistema de Informações 

eleitorais - SIEL, CITEM-SE os sócios/requeridos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, bem como para requerer as provas que entender 

cabíveis. 2. Sendo inexitosa a citação pessoal, INTIME-SE a parte 

exequente para dar andamento ao feito e indicar novos endereços da 

parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000957-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000957-90.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: PRATA & CIA LTDA. - 

EPP Vistos. 1. Diante da manifestação do credor em ID. 12897047, 

INTIME-SE a devedora (recuperanda PRATA & CIA LTDA EPP) por meio de 

seu advogado, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

do requerimento. 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para emitir 

parecer no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar à sua manifestação 

o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002623-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BAPTISTA MUCARI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLAINE APARECIDA COSTA JORGE DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1002623-58.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ELIETE 

BAPTISTA MUCARI DE ALMEIDA em face de GIRLAINE APARECIDA 

COSTA JORGE DA CUNHA, ambas qualificadas nos autos. 2. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, podendo o imbróglio ser 

resolvido pelas próprias partes, POSTERGO a análise da liminar para 

depois da audiência de conciliação. 3. Desta forma, DETERMINO a 

designação audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública. 4. INTIME-SE a parte autora, via DJE, na pessoa 

de seu advogado, para o comparecimento na audiência de conciliação a 

ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 5. EXPEÇA-SE carta de citação 

e intimação da parte requerida, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, na forma 

dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 6. A parte requerida poderá oferecer 

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

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 7. Apresentando a parte 

requerida contestação alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 8. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

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

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 9. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FRANCISCO PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006005-59.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

KENIA FRANCISCO PEREIRA DE MATOS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta 

por KENIA FRANCISCO PEREIRA DE MATOS, em desfavor de TELEFÔNICA 
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BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz que não 

contratou qualquer serviço junto à requerida, bem como que seu nome 

está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. 3. Requer, 

assim, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito até o 

julgamento de mérito da ação. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 4. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial nos seus moldes, nos termos do artigo 319 do CPC. 5. DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, CPC. Da tutela 

de Urgência. 6. Pleiteia a parte requerente tutela de urgência prevista no 

artigo 300 e seguintes do CPC, com o escopo de que seja determinada a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 7. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a medida de urgência deve ser deferida, diante 

da demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 8. “In casu”, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente está 

devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer a 

dívida junto à requerida, que ensejou a negativação do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como comprovou a existência da 

referida restrição (ID. 25158794). 9. Vislumbro, lado outro, presente o 

risco de dano e risco ao resultado útil do processo, porquanto a 

permanecer a situação como se encontra, a restrição ao crédito á 

requerente prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia a dia 

negocial, ante a falta de crédito perante o mercado e agentes financeiros. 

10. Assim entendendo, DEFIRO a tutela de urgência feito pelo(a) 

Requerente e DETERMINO à parte requerida que proceda à imediata 

exclusão do nome da parte autora KENIA FRANCISCO PEREIRA DE 

MATOS, de qualquer cadastro de inadimplentes, referente ao contrato n. 

0332283699, cuja inscrição ocorreu no dia 24/09/2018, junto ao 

SERASA/SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 05 (cinco) 

salários mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC. 11. Sem prejuízo da 

determinação acima, OFICIE-SE o órgão de proteção ao crédito, a fim de 

que proceda a remoção do nome da parte requerente, nos termos acima 

consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 12. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação. 13. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do CPC, para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 14. 

Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá 

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

audiência (§5º, art. 334, CPC). 15. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta 

precatória que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem como as 

partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (§9º, art. 334, CPC). 16. Decorrido o prazo para contestar o 

pedido e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

CPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. 17. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato do pedido. 18. 

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, TORNEM-ME 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 19. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001182-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001182-08.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por CREUSA MARIA DE OLIVEIRA 

em face de ELIZETE DE OLIVEIRA, ambas qualificadas nos autos. 2. 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, podendo o 

imbróglio ser resolvido pelas próprias partes, POSTERGO a análise da 

liminar para depois da audiência de conciliação. 3. Desta forma, 

DETERMINO a designação audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 4. INTIME-SE a parte 

autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o comparecimento na 

audiência de conciliação a ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 5. 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte requerida, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 6. A parte 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo 

ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 7. 

Apresentando a parte requerida contestação alegando fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 

e 351 do CPC/2015). 8. Ressalto que, a ausência de qualquer das partes 

na audiência designada, acarretará em multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça, na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do 

CPC/2015, exceto se, ambas as partes em conjunto, manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do 

CPC/2015). 9. Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtido 

ou não acordo, que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM 

CONCLUSOS os autos para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 10. 

Presentes os elementos que evidenciam a condição hipossuficiente da 

parte autora, DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006221-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA TEIXEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSMO PROFIRO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1006221-20.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA 

PARTES proposta por ELIANA TEIXEIRA PINTO em face de COSMO 

PROFIRO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos. 2. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, podendo o imbróglio ser 

resolvido pelas próprias partes, POSTERGO a análise da liminar para 

depois da audiência de conciliação. 3. Desta forma, DETERMINO a 

designação audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 
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de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública. 4. INTIME-SE a parte autora, via DJE, na pessoa 

de seu advogado, para o comparecimento na audiência de conciliação a 

ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 5. EXPEÇA-SE carta de citação 

e intimação da parte requerida, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, na forma 

dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 6. A parte requerida poderá oferecer 

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

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 7. Apresentando a parte 

requerida contestação alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 8. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

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

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 9. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 10. Presentes os elementos que evidenciam a 

condição hipossuficiente da parte autora, DEFIRO a gratuidade de justiça 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006231-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DE JESUS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1006231-64.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO (COM PEDIDO DE LIMINAR) proposto por MARILDA DE JESUS 

FERREIRA em face de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, ambos 

qualificadas nos autos. 2. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, podendo o imbróglio ser resolvido pelas próprias partes, 

POSTERGO a análise da liminar para depois da audiência de conciliação. 3. 

Desta forma, DETERMINO a designação audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 4. INTIME-SE a 

parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada (art. 334, 

§3º do CPC/2015). 5. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, 

do CPC/2015. 6. A parte requerida poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem 

prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do 

mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. 7. Apresentando a parte requerida contestação 

alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 8. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

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

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 9. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001927-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSI LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLEVERSON ROSA ORMONDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001927-22.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: CAMIL CACERES MINERACAO LTDA REQUERIDO: 

CLEVERSON ROSA ORMONDE, JOSI LIMA DE OLIVEIRA Vistos. 1. 

Analisando os autos, verifico que a correspondência citatória do requerido 

Cleverson em ID. 20896138 retornou com a resposta “Ausente”. 2. Desse 

modo, DETERMINO a expedição de Carta Precatória para a Comarca de 

Várzea Grande/MT, a fim de promover a citação pessoal do requerido, 

devendo serem observadas as orientações da decisão inicial de ID. 

19776227. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDO RAMOS LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

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

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Elet rônico Judic ia l  n . 

1000461-95.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta por ERENILDO RAMOS LEITE em face de BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ambos qualificados nos 

autos. 2. A parte exequente manifestou-se ao Id. 31407035, e a parte 

executada, por seu turno, ao Id. 31375595. 3. Pois bem, analisando 

detidamente o feito, verifico que a sentença que negou provimento ao 

recurso de apelação (Id. 21148685) majorou os honorários advocatícios 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Assim 

prevê o art. 85, § 2º do CPC/2015: “Art. 85. A sentença condenará o 

vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os 

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por 

cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I 

- o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a 

natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (grifo nosso) 4. Todavia, 

foi possível mensurar o proveito econômico no decorrer do cumprimento 

de sentença, visto que, a decisão de Id. 24708298 deferiu a liberação da 

importância de R$ 20.778,51 (vinte mil setecentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e um centavos) e honorários advocatícios no valor de R$ 
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3.267,13 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos), 

ambos os valores já levantados pela parte exequente. 5. Pois bem, tendo 

como base os R$ 20.778,51 (vinte mil setecentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e um centavos) já liberados somados ao valor incontroverso de 

R$ 33.710,08 (trinta e três mil setecentos e dez reais e oito centavos), 

conforme já sinalizado pela própria executada ao Id. 31378595, temos o 

valor total e incontroverso a título de condenação no importe de R$ 

54.488,59 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos). 6. Isto posto, tendo por base a condenação 

de 15% (quinze por cento) a título de honorários, temos que o valor total 

correspondente é de R$ 8.173,28 (oito mil cento e setenta e três reais e 

vinte e oito centavos), contudo, como já fora depositado em favor do 

causídico do exequente o valor descrito no item 4, o valor remanescentes 

devido corresponde ao importe de R$ 4.906,15 (quatro mil novecentos e 

seis reais e quinze centavos),conforme quantificado pelo exequente em 

sua manifestação de Id. 31407035. 7. Ademais, nos termos do inciso I, do 

art. 373 do CPC/2015, incumbe à parte executada comprovar suas 

alegações. Em sua impugnação (Id. 31378595) não demonstra a 

executada por meio de cálculos que o pedido do exequente é equivocado, 

também não demonstra qual seria então o valor da causa se não R$ 

54.488,59 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos). 8. Ora, se revela contraditória a liberação a 

título de honorários de apenas R$ 3.267,13 (três mil duzentos e sessenta 

e sete reais e treze centavos), correspondendo a 15% (quinze por cento) 

da condenação, sendo que incontroverso o valor descrito no item anterior, 

não havendo outro caminho se não o INDEFERIMENTO da impugnação dos 

cálculos. 9. Por outro lado, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a 

liberação do valor de R$ 38.616.23 (trinta e oito mil seiscentos e dezesseis 

reais e vinte e três centavos) em seu favor na conta bancária informada 

ao Id. 31407035, após certificação da preclusão recursal. 10. Após, 

quanto ao valor remanescente ainda depositado nos autos, DETERMINO a 

devolução em favor da parte executada na conta bancária descrita ao Id. 

31378595. 11. No mais, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

ínsitas na CNGC, conforme anteriormente determinado. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000411-69.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: SEBASTIAO 

SILVESTRE DOS REIS FILHO, SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde figura como 

credor KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO e como devedores 

SEBASTIÃO SILVESTRE DOS REIS FILHO e SEBASTIÃO SILVESTRE DOS 

REIS. 2. Diante do retorno dos autos, reformando a decisão de ID. 

11994315 deferindo o pedido de venda do bem em hasta pública, uma vez 

que a decisão em sede de Agravo de Instrumento deu provimento ao 

recurso da parte autora (ID. 17963218), dou prosseguimento ao feito. 3. 

Primeiramente, verifico que os Executados foram devidamente intimados 

acerca da penhora e avaliação do bem (ID. 2506003), nos termos do art. 

841, §2º, CPC. 4. Conforme se verifica dos autos, foi penhorado um bem 

imóvel com as seguintes características: tão somente 6,1% (seis vírgula 

um por cento) de uma área de 272,44 há (duzentos e setenta e dois 

hectares e quarenta e quatro ares); correspondente a 16,61 há 

(dezesseis hectares e sessenta e um ares); sendo esta área terra de cria 

de gado, com melhoramento de vegetação artificial de capim brachiaria e 

Jaraguá, cercada com cerca de quatro arames liso e um choque, 

abastecida com água de duas represas, localizada às margens da 

Rodovia BR-070 região da Camil, denominada Estância Bezinha, neste 

município. Área total com matrícula nº 2-J-3, fls. 292 de 20 de janeiro de 

1983, em nome de Sebastião Silvestre dos Reis. 5. A parte Exequente 

requereu a venda judicial do imóvel. É o relatório. Decido. 6. Consoante 

previsto no art. 880, caput, do CPC, prevê que, não adjudicado o bem 

penhorado, o exequente poderá solicitar sua alienação por atividade dele 

mesmo ou por intermédio de um corretor ou leiloeiro público credenciado 

perante o órgão judiciário, seguindo procedimento previsto em lei. 7. 

Portanto, levando em consideração as informações aportadas nos autos, 

DEFIRO o pedido de venda judicial através de leilão. 8. Para tanto, com 

fulcro n o artigo 883, do CPC NOMEIO como leiloeiros as pessoas de 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, , 

telefones: (65)9943-3901 (Cirlei), (65)9974-4941(Luiz Balbino), email: 

contato@balbinoleiloes.com.br. 9. Os leiloeiros restarão compromissados 

quando da sua intimação desta decisão. 10. ARBITRO a comissão dos 

Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do lanço vencedor (artigo 880, 

§ 1º, do CPC). 11. O leilão será realizado por meio eletrônico em data a ser 

agendada pelos leiloeiros, que deverão cientificar por escrito a gestora 

judicial, no prazo de 15 (quinze) dias antes do leilão, de modo a ser 

cumprido o disposto nos artigos 887 e 889 do CPC. 12. Caberá aos 

Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos mercados 

dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, 

sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc.), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico (art. 884, I, CPC). 13. O 

executado será intimado do leilão por meio do seu advogado o executado, 

por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos 

autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo (art. 889, 

I, CPC). Caso frustrados esses meios, o executado será tido por intimado 

pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC, art. 889, parágrafo 

único). 14. O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem 

(credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc.) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia do edital. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. 15. O leilão será 

somente eletrônico. Não sendo possível a sua realização por meio 

eletrônico, o leilão será presencial (art. 882, CPC). 16. Todas as pessoas 

físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer 

lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições do art. 890 do CPC. 

17. O lance mínimo será de 60% (sessenta por cento) do valor da 

avaliação (art. 891 do CPC). 18. O pagamento será à vista, em dinheiro, 

depósito bancário em até 24 (vinte e quatro) horas ou depósito judicial. 

Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em 

favor do exequente (art. 897, CPC), como indenização pelo retardamento 

do leilão, que deverá ser refeito. 19. Serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação, nos termos do art. 895 do CPC. 20. O 

pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 

parcelado (art. 895, § 7º, CPC). 21. A carta de alienação será expedida 

desde logo seja demonstrado o pagamento do lance ofertado, bem como a 

comissão do(s) leiloeiro(s), a qual fixo no importe de 7% do valor da 

arrematação (Art. 884, parágrafo único do CPC). 22. Aportando nos autos 

o proveito do produto leiloado, intime-se o credor através de seu 

advogado para apresentar o demonstrativo atualizado da dívida e requerer 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 23. INTIMEM-SE. 24. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004086-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA CUYABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004086-35.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALEX DE SOUZA CUYABANO REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por ALEX 

DE SOUZA CUYABANO, em desfavor de BANCO PANAMERICANO S.A. 2. 

O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora 

requer a DESISTÊNCIA da ação (ID. 31467384), aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, 

imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, 

CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do 

Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no 

mérito da causa. 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VI do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 5. 

Sem custas e despesas. 6. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006362-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATOSHI YOSHIDA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006362-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN REU: SATOSHI YOSHIDA Sentença de 

Extinção Vistos. 1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por 

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN, em face de SATOSHI YOSHIDA, 

qualificados nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, 

derradeiramente aportou a certidão de óbito do requerido, conforme Id. 

31514926. 3. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 4. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que a parte requerente ingressou com ventilada ação contra pessoa 

inexistente, pois o requerido faleceu muito antes da propositura da mesma. 

5. O Código de Processo Civil prescreve, em seu art. 17, que para propor 

ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Já o art. 70 e 

seguintes do mesmo diploma se refere à capacidade processual, 

pressuposto necessário para se poder atuar em uma ação. 6. As 

condições da ação e pressupostos processuais devem ser verificadas 

pelo magistrado quando do despacho inicial, podendo, todavia, fazê-lo, de 

ofício, em qualquer tempo, desde que antes da prolação da sentença de 

mérito (CPC, art. 485, § 3º). 7. No presente caso, verifico que, como já 

mencionado, o requerido faleceu antes da propositura da ação, em 04 de 

setembro de 1991 (Id. 31514926), tendo sido a ação distribuída em 12 de 

novembro de 2018. Ressalto que ventilada informação só foi trazida aos 

autos muito após a propositura em questão. 8. Destarte, deve ser extinta a 

ação de usucapião ajuizada após a data do falecimento do requerido, pois 

uma ação não pode ser proposta contra pessoa inexistente, sem 

capacidade processual. 9. De outro lado, o vício é insanável, eis que a 

substituição da parte por seu espólio ou por seus sucessores somente é 

possível quando a morte se dá no curso do processo, vez que pessoa 

inexistente não pode ser substituída, pois nunca teve capacidade 

processual. 10. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO DIREITO CAIXA (CDC). FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. I – Deve ser extinta, com fundamento 

no art. 267, IV, do CPC, a ação monitória, que objetiva o pagamento de 

dívida decorrente de contrato de abertura de crédito direito Caixa (CDC), 

ajuizada após a data do falecimento do devedor, pois “uma ação não pode 

ser proposta contra pessoa inexistente, sem capacidade processual. O 

caso é, indiscutivelmente, de extinção do processo sem resolução do 

mérito.” (TRF/1ª Região. AC 2003.33.00015289-5, Rel. Des. Fed. SELENE 

MARIA DE ALMEIDA, 5ª Turma, DJ 24/08/2007, p. 98). Trata-se de vício 

insanável, pois somente é possível a substituição da parte por seu espólio 

ou por seus sucessores quando a morte se dá no curso do processo. II – 

Ape lo  desprov ido . ”  (TRF-2  -  AC:  200651100040767  RJ 

2006.51.10.004076-7, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO 

PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 15/03/2011, OITAVA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::23/03/2011 

- Página::205) - negritei. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. FALECIMENTO DO 

RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267,IV DO CPC. 1. Tem a Caixa Econômica 

Federal o escopo de, por meio de Ação Monitória, receber quantia 

decorrente de débito oriundo de contrato de crédito rotativo-cheque azul. 

Trata-se de apelação contra sentença que decidiu: "Tendo falecido o 

requerido em 05 de junho de 2002, anteriormente, portanto, ao ajuizamento 

da ação - que só se deu em 1º de julho de 2003 -, a conclusão a que se 

chega é a de que a parte autora lançou seus pleitos contra quem não tinha 

capacidade de ser parte. O vício é, pois, insanável, visto como a 

substituição da parte por seu espólio ou por seus sucessores somente é 

possível quando a morte se dá no curso do processo. Impõe-se, assim, a 

extinção do feito, na forma do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Do 

exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito. Fica a parte autora 

responsável pelo pagamento das custas processuais". 2. Inconformada, a 

CEF apelou alegando que é de inteira responsabilidade dos familiares do 

falecido a informação acerca do seu óbito. Aduz que só veio a tomar 

conhecimento do falecimento do recorrido quando da tentativa de citação 

efetuada pelo Oficial de Justiça. 3. Não assiste razão à Caixa Econômica 

Federal. Uma ação não pode ser proposta contra pessoa inexistente, sem 

capacidade processual. O caso é, indiscutivelmente, de extinção do 

processo sem resolução do mérito. 4. Apelação não provida.” (TRF-1 - 

AC: 15289 BA 2003.33.00.015289-5, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/08/2007, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/08/2007 DJ p.98) - negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULO RURAL 

PIGNORATÍCIA. RÉU FALECIDO EM DATA ANTERIOR A PROPOSITURA DA 

AÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. 1. A substituição processual prevista 

no artigo 43 do CPC refere-se apenas aos casos de falecimento da parte 

durante o curso processo e sendo a capacidade de ser parte um dos 

pressupostos processuais, a propositura de ação em face de pessoa já 

falecida, leva à extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. Dá-se 

parcial provimento ao recurso.” (TJ-MG 105690600778920011 MG 

1.0569.06.007789-2/001(1), Relator: CÉLIO CÉSAR PADUANI, Data de 

Julgamento: 18/09/2008, Data de Publicação: 30/09/2008) - negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO 

ANTES DA PROPOSITURA DO PLEITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 267, VI, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A extinção do feito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC, é medida 

que se impõe em se verificando que à época do ajuizamento da actio 

constritiva a parte requerida já era falecida.” (TJ-SC - AC: 232240 SC 

2009.023224-0, Relator: Wilson Augusto do Nascimento, Data de 

Julgamento: 07/08/2009, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , de Jaguaruna) - negritei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. 

CONDÔMINO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 01. A ação de cobrança encontra-se inquinada de vício, uma vez 

que a ré nunca teve capacidade de ser parte, porquanto a propositura da 

aludida ação ocorreu catorze anos depois de seu falecimento. 02. Ao 

caso em exame não há como se aplicar o instituto da substituição 

processual (art. 43 c/c art. 1.055 da lei adjetiva), uma vez que não se trata 

de ausência superveniente de capacidade processual, já que a ré nunca 

teve capacidade de ser parte. 03. Agravo de instrumento conhecido e 

provido.” (Classe do Processo: agravo de instrumento 

20070020099776agi df; registro do acórdão número: 289679; data de 

julgamento: 07/11/2007; órgão julgador: 3ª turma cível; Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA; Publicação no DJU: 13/12/2007 Pág.: 87; Decisão: 
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conhecer e dar provimento ao recurso, à unanimidade.) - negritei. 11. 

Impõe-se, assim, a extinção do feito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, 

do Código de Processo Civil. 12. Ante ao exposto, e considerando tudo o 

mais que dos autos constam, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC. 13. 

Custa pelo requerente. 14. Publique-se. Intimem-se. 15. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 16. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002019-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA MARIA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALI RAINHA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002019-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): TERESA 

MARIA DE AZEVEDO REU: NATALI RAINHA DA SILVA Sentença de 

Extinção Vistos. 1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por TERESA 

MARIA DE AZEVEDO, em face de NATALI RAINHA DA SILVA, qualificados 

nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente 

aportou a certidão de óbito da requerida, conforme Id. 31515645. 3. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte requerente 

ingressou com ventilada ação contra pessoa inexistente, pois a requerida 

faleceu muito antes da propositura da mesma. 5. O Código de Processo 

Civil prescreve, em seu art. 17, que para propor ou contestar ação é 

necessário ter interesse e legitimidade. Já o art. 70 e seguintes do mesmo 

diploma se refere à capacidade processual, pressuposto necessário para 

se poder atuar em uma ação. 6. As condições da ação e pressupostos 

processuais devem ser verificadas pelo magistrado quando do despacho 

inicial, podendo, todavia, fazê-lo, de ofício, em qualquer tempo, desde que 

antes da prolação da sentença de mérito (CPC, art. 485, § 3º). 7. No 

presente caso, verifico que, como já mencionado, a requerida faleceu 

antes da propositura da ação, em 24 de novembro de 2011 (Id. 31515645), 

tendo sido a ação distribuída em 04 de maio de 2018. Ressalto que 

ventilada informação só foi trazida aos autos muito após a propositura em 

questão. 8. Destarte, deve ser extinta a ação de usucapião ajuizada após 

a data do falecimento da parte requerida, pois uma ação não pode ser 

proposta contra pessoa inexistente, sem capacidade processual. 9. De 

outro lado, o vício é insanável, eis que a substituição da parte por seu 

espólio ou por seus sucessores somente é possível quando a morte se dá 

no curso do processo, vez que pessoa inexistente não pode ser 

substituída, pois nunca teve capacidade processual. 10. Nesse sentido, a 

jurisprudência pátria: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DIREITO CAIXA (CDC). 

FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. I – 

Deve ser extinta, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, a ação 

monitória, que objetiva o pagamento de dívida decorrente de contrato de 

abertura de crédito direito Caixa (CDC), ajuizada após a data do 

falecimento do devedor, pois “uma ação não pode ser proposta contra 

pessoa inexistente, sem capacidade processual. O caso é, 

indiscutivelmente, de extinção do processo sem resolução do mérito.” 

(TRF/1ª Região. AC 2003.33.00015289-5, Rel. Des. Fed. SELENE MARIA 

DE ALMEIDA, 5ª Turma, DJ 24/08/2007, p. 98). Trata-se de vício insanável, 

pois somente é possível a substituição da parte por seu espólio ou por 

seus sucessores quando a morte se dá no curso do processo. II – Apelo 

desprovido.” (TRF-2 - AC: 200651100040767 RJ 2006.51.10.004076-7, 

Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, 

Data de Julgamento: 15/03/2011, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data 

de Publicação: E-DJF2R - Data::23/03/2011 - Página::205) - negritei. “CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO ROTATIVO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA 

DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

ART. 267,IV DO CPC. 1. Tem a Caixa Econômica Federal o escopo de, por 

meio de Ação Monitória, receber quantia decorrente de débito oriundo de 

contrato de crédito rotativo-cheque azul. Trata-se de apelação contra 

sentença que decidiu: "Tendo falecido o requerido em 05 de junho de 

2002, anteriormente, portanto, ao ajuizamento da ação - que só se deu em 

1º de julho de 2003 -, a conclusão a que se chega é a de que a parte 

autora lançou seus pleitos contra quem não tinha capacidade de ser parte. 

O vício é, pois, insanável, visto como a substituição da parte por seu 

espólio ou por seus sucessores somente é possível quando a morte se dá 

no curso do processo. Impõe-se, assim, a extinção do feito, na forma do 

art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Do exposto, extingo o processo 

sem julgamento do mérito. Fica a parte autora responsável pelo pagamento 

das custas processuais". 2. Inconformada, a CEF apelou alegando que é 

de inteira responsabilidade dos familiares do falecido a informação acerca 

do seu óbito. Aduz que só veio a tomar conhecimento do falecimento do 

recorrido quando da tentativa de citação efetuada pelo Oficial de Justiça. 

3. Não assiste razão à Caixa Econômica Federal. Uma ação não pode ser 

proposta contra pessoa inexistente, sem capacidade processual. O caso 

é, indiscutivelmente, de extinção do processo sem resolução do mérito. 4. 

Apelação não provida.” (TRF-1 - AC: 15289 BA 2003.33.00.015289-5, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data 

de Julgamento: 15/08/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

24/08/2007 DJ p.98) - negritei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CÉDULO RURAL PIGNORATÍCIA. RÉU FALECIDO EM DATA ANTERIOR A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. 1. A substituição 

processual prevista no artigo 43 do CPC refere-se apenas aos casos de 

falecimento da parte durante o curso processo e sendo a capacidade de 

ser parte um dos pressupostos processuais, a propositura de ação em 

face de pessoa já falecida, leva à extinção do processo sem julgamento 

do mérito. 2. Dá-se parcial provimento ao recurso.” (TJ-MG 

105690600778920011 MG 1.0569.06.007789-2/001(1), Relator: CÉLIO 

CÉSAR PADUANI, Data de Julgamento: 18/09/2008, Data de Publicação: 

30/09/2008) - negritei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DO PLEITO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito, com fulcro no 

art. 267, VI, do CPC, é medida que se impõe em se verificando que à 

época do ajuizamento da actio constritiva a parte requerida já era 

falecida.” (TJ-SC - AC: 232240 SC 2009.023224-0, Relator: Wilson 

Augusto do Nascimento, Data de Julgamento: 07/08/2009, Segunda 

Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de 

Jaguaruna) - negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO FALECIDO ANTES 

DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 01. A ação de cobrança 

encontra-se inquinada de vício, uma vez que a ré nunca teve capacidade 

de ser parte, porquanto a propositura da aludida ação ocorreu catorze 

anos depois de seu falecimento. 02. Ao caso em exame não há como se 

aplicar o instituto da substituição processual (art. 43 c/c art. 1.055 da lei 

adjetiva), uma vez que não se trata de ausência superveniente de 

capacidade processual, já que a ré nunca teve capacidade de ser parte. 

03. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Classe do Processo: 

agravo de instrumento 20070020099776agi df; registro do acórdão 

número: 289679; data de julgamento: 07/11/2007; órgão julgador: 3ª turma 

cível; Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA; Publicação no DJU: 13/12/2007 Pág.: 

87; Decisão: conhecer e dar provimento ao recurso, à unanimidade.) - 

negritei. 11. Impõe-se, assim, a extinção do feito, na forma do art. 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 12. Ante ao exposto, e 

considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. 

IV e VI, do CPC. 13. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de 

custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % 

sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a 

norma do art. 98, §3º, do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. 15. Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 16. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003240-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003240-18.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, promovida por BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA, contra BANCO 

BMG S/A, pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores que 

conforme o (a) requerente lhe foram cobrados indevidamente. 2. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que é servidor público estadual recebendo seu benefício em 

conta mensalmente onde o Estado emite contra recibo (holerite) com o 

memorial descritivo de seu crédito e respectivos descontos. 3. Aduziu ter 

percebido descontos mensais e irregulares, que não encerravam, 

provenientes de empréstimo consignado junto a citada instituição 

financeira com relação a cartão de crédito. 4. Alegou que, somados, os 

descontos ilegais a título de empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO, este 

nunca usado ou recebido pelo requerente, totalizam R$ 8.897,46 (oito mil 

oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos). 5. Por fim, 

registrou desconhecer o citado contrato, afirmando que nunca recebeu 

em sua residência qualquer cartão de crédito para utilização, muito menos 

sabe do que se trata, valendo inclusive frisar que diante da análise feita 

ao suposto contrato, sequer consta o valor que fora disponibilizado, e 

simplesmente até a presente data já fora feito um desconto surreal. 6. 

Requereu a concessão da tutela antecipada para que o Requerido se 

abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito. 7. No mérito, 

postulou pela declaração de inexistência da relação contratual discutida, 

bem como, pleiteou a condenação da instituição bancária, em indenização 

por danos morais pela ilegalidade do contrato e ainda, a restituição em 

dobro do valor descontado indevidamente. Por fim, rogou pela procedência 

da ação. 8. Foi recebida a petição inicial (ID. 21029201), por estarem 

presentes os requisitos legais, sendo deferida a tutela de urgência. 9. Em 

resposta de ID. 22179275, o Requerido apresentou contestação. No 

mérito, informou que as partes celebraram a contratação de Cartão BMG 

CARD Mastercard nº. 5135.0790.6727.9118, conta cartão nº. 99037, 

sendo liberado o valor de R$ 10.226,00 com reserva de margem 

consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 568,09, no qual 

apresentou seus documentos pessoais. 10. Elucidou que a parte Autora 

utilizava o cartão de crédito normalmente para compras e, inclusive nunca 

pagou o valor integral das faturas que chegavam a sua residência, mas 

tão somente os valores mínimos que eram descontados diretamente do 

seu contracheque pelo Banco, sempre deixando saldo remanescente para 

ser cobrado na próxima fatura. 11. Além do mais, acostou o respectivo 

contrato (ID. 25393628) relativo à operação, e ainda, cópia do envio de 

faturas de cartão de crédito no endereço do requerente (ID. 23213012). 

12. Impugnou o pleito de indenização por danos morais visto que não 

configurado os requisitos para a responsabilidade civil bem como, refutou 

a repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da 

ação. 13. A parte autora não apresentou impugnação à contestação. É a 

síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 14. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 15. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 16. De início, cumpre enfatizar que ao autor cabe 

dar a prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa. O réu, por 

seu lado, deve prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer 

de dois modos: a) se alega fatos que atestam, direta ou indiretamente, a 

inexistência dos fatos alegados pelo autor (prova contrária, contraprova); 

b) se alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, ou que obstem 

efeitos ao fato constitutivo (prova de exceção, no sentido amplo). 17. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 18. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID. 25393628, trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. 19. Nesse sentido, 

como podemos verificar nas faturas acostadas aos autos no ID. 

23213012/23213014, o autor utilizava o cartão de crédito normalmente. 20. 

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço 

disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe 

elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos 

termos do art. 373, I do CPC. 21. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de 

crédito para realizar saques a parte Autora deverá realizar o pagamento 

da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 

22. Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes foi 

preenchido no campo Produto a opção cartão de crédito, conforme 

documento acostado no ID. 25393628. 23. Assim, diante da universalidade 

dos fatos e documentos colacionados nos autos, verifico a inexistência do 

dano moral. 24. Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço 

pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços 

foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a 

reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. 25. Pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de 

gerar responsabilidade civil. 26. Não há que falar em repetição de indébito, 

visto que não configurado valores pagos indevidamente. 27. Ante o 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição 

de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais, com fulcro no que dispõe 

os artigos 487-I do Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado 

prevalecer em todos os seus termos. 28. CONDENO a parte requerente 

BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA ao pagamento de custas e despesas, bem 

como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, 

conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do 

CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte, mantenho SUSPENSA a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser executadas se, em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em 

julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência 

da autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 29. Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE, procedendo às anotações de estilo e após, 

ARQUIVE-SE. 30. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000934-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO OAB - SP197485-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

RONALDO DE MATOS OAB - SP231677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MT20189-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000934-76.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 1. Trata-se 

de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, elgando, em síntese, que a unidade 

consumidora da segurada Sarah Argenti Alvarenga –EPP foi afetada por 
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distúrbios elétricos, ocasionando danos aos bens eletrônicos que 

guarneciam o referido imóvel, e, após a realização de perícia no local e 

avaliado os danos, a autora indenizou a segurada no valor 

correspondente a R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais). Assim, 

considerando que a Requerida não pode transigir extrajudicialmente, por 

imposição da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, busca o Poder Judiciário 

para ver ressarcido o valor indenizado à consumidora segurada. 2. A 

inicial foi recebida no Id 17405844, sendo determinado o recolhimento das 

custas processuais, bem como a realização de audiência de conciliação e 

mediação entre as partes. 3. Intimada da decisão, a autora manifestou no 

ID 17468848, pelo desinteresse na realização de audiência de 

mediação/conciliação, bem como fez a juntada do comprovante de 

pagamento das custas, consoante determinado nos autos. 4. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, consoante termo juntado no Id 19890080. 

5. Tempestivamente, a Requerida apresentou contestação no ID 

20046289, alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir autoral, 

da autora ante a ausência de pedido administrativo; no mérito, 

inobservância pelo segurado do procedimento administrativo previsto na 

Resolução nº 414/2010-Aneel; inexistência de nexo de causalidade entre 

os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de 

responsabilidade; inaplicabilidade do CDC; impossibilidade de inversão 

automática do ônus da prova. 6. No mérito, pugnou a requerida pelo 

julgamento improcedente da demanda ou, em caso de procedência, que o 

pagamento do ressarcimento seja condicionado à entrega do bem salvado 

ou o abatimento de seu valor. 7. Em sede de impugnação à contestação, a 

parte autora enfrentou os pontos arguidos pela ré e pugnou pela total 

procedência da demanda (Id 20665510). 8. Intimadas para especificar as 

provas que pretendem produzir (Id 22193547), a requerida manifestou 

pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva da 

representante legal da Sarah Argentini Alvarenga EPP (ID 24234172) e a 

autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id 24313965). 9. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 10. 

Primeiramente, verifico nos autos que a parte requerida pugnou pela 

instrução do feito, com a oitiva do preposto da empresa segurada indicada 

nos autos. 11. Entretanto, entendo que os documentos que instruem o 

feito são suficientes para a formação de um juízo seguro sobre o mérito 

da causa, sendo desnecessária a colheita de prova oral para o julgamento 

da lide. 12. Desse modo, indefiro o pedido de produção de prova 

testemunhal vindicado nos autos e passo ao julgamento antecipado, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. DAS PRELIMINARES 13. Consigno que as 

preliminares ventiladas pela ré se confundem com o mérito, o qual passo a 

analisar. DO MÉRITO 14. Prefacialmente, cumpre destacar que a 

comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à 

propositura de ação judicial de indenização pela via regressiva é 

desnecessária, sob pena de violação do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição, consoante previsto no art. 5º, XXXV, da CF. 15. Outrossim, é 

cediço que a responsabilidade da Requerida por falha na prestação dos 

seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos 

do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando 

verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, 

força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. 16. 

O art. 210 da Resolução nº 414 /2010/ANEEL dispõe que, 

independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e 

responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos 

elétricos instalados em unidades consumidoras. 17. Os artigos 14 e 22, do 

Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” 18. 

Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente feito, 

visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a 

concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os 

seus direitos e deveres. Por consequência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova. 19. Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia 

que o “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo 

que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”. 20. 

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil: “Art. 786. Paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, 

nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do 

dano.”. 21. No caso em apreço, restou comprovada a falha na prestação 

do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e 

descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos 

técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas. 22. 

De igual modo, é incontroverso que a autora ressarciu o segurado no 

valor total de R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais), 

sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica. 23. 

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados. 24. Consigno, ainda, que a requerida ficou apenas no campo 

das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). 25. Nesse contexto, deve 

ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados 

pela seguradora demandante. 26. Nesse sentido é o entendimento do E. 

TJMT: APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA 

DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

OSCILAÇÃO DE TENSÃO E DESCARGAS NA REDE ELÉTRICA DA 

UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO 

– SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – NEXO 

DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO AOS EQUIPAMENTOS E FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como 

pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , 

sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A 

responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos 

termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente 

quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso 

fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na 

hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub -roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano (falha na prestação de serviço de 

energia elétrica) nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva 

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite 

previsto no contrato de seguro.”). Se demonstrado o nexo de causalidade 

entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos 

equipamentos do segurado através de laudo técnico apresentado pela 

parte requerente que não deixou dúvida de que a queima dos 

compressores decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, deve 

ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por 

ação regressiva .- (N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB -ROGADA PELO 

CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

CONCESSIONÁRIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

RÉ/CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 

786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub -roga-se, nos 

limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao 

segurado contra o autor do dano”, e, portanto, exerce “direitos, privilégios 

e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP)”, 

impondo-se, assim, a aplicação das normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor. 2. Por consequência da interpretação do art. 14, 

§3º, I e II, do CDC, conjugada ao fato de que a responsabilidade civil das 

Concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no 

risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), a inversão “ope legis” do ônus da 

prova, é medida que se impõe. (N.U 1015075-21.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 
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FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, 

Publicado no DJE 27/11/2019) DISPOSITIVO 27. Ante do exposto, e por 

tudo mais que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.380,00 

(seis mil trezentos e oitenta reais), devidamente acrescidos de juros de 

1% ao mês e correção monetária, ambos contados a partir do 

desembolso. 28. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de custas e 

despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme §2º do artigo 85 do CPC. 

29. Após o trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas 

necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos. 30. 

Publique-se. Intime-se. 31. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 26 de setembro de 2019 as 17h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 9 de julho de 2019. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007061-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE IVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANETE BARBOSA DE SA PEREIRA OAB - 891.912.931-20 

(REPRESENTANTE)

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT5286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora ora apelada, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta. Cáceres, 27 de abril de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001733-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARNEIRO GERALDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001733-85.2020.8.11.0006. AUTOR: 

EDSON CARNEIRO GERALDES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc... 

Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 27 de abril de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001736-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES DE CALVARIO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001736-40.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA REU: CLAUDIO RODRIGUES DE 

CALVARIO Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião ordinário proposta 

por Anedson Aires Luiz da Silva em face de Cláudio Rodrigues de 

Calvário. Nos termos dos arts. 320, 321 do Código de Processo Civil, 

faculto à parte autora emendar a inicial em 15 dias nos seguintes termos: I 

– Esclarecer acerca do Registro Imobiliário do Imóvel e, sendo existente, 

juntar cópia do inteiro teor da matrícula da área; II- Esclarecer acerca da 

ausência do seu cônjuge no polo ativo da demanda, considerando a 

necessidade de consentimento do cônjuge para propor ação que verse 

sobre direito real, nos termos do art. 73 do CPC III - indicar os fundamentos 

do pedido; Ademais, extrai-se dos autos que o Autor requereu a 

gratuidade da justiça sem apresentar qualquer documento que comprove 

sua renda e/ou insuficiência de recursos para pagamento das custas 

processuais. Não obstante, o Autor indicou que exerce a profissão de 

médico, área profissional que comumente é remunerada com renda 

expressiva. Além disso, o Autor informou que é casado, sendo possível a 

existência de outra renda dentro do núcleo familiar, fatores tendem a 

evidenciar a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, 

que autoriza o indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, §2º, CPC. É 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 
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conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil traga previsão quanto a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar 

com o pagamento das custas, a comprovação da alegada hipossuficiência 

no âmbito econômico não pode ser afastada, uma vez que a declaração 

de pobreza é mera presunção relativa acerca da situação de insuficiência, 

que necessita de outros elementos de prova para se afirmar, mormente 

porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV, CF). Sendo assim: III - diante da previsão do artigo 99, § 2º, 

do CPC, convém facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com o pagamento das custas do processo, juntando documentos 

que comprovem sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência no âmbito 

econômico, sob pena de indeferimento do benefício, ou no mesmo prazo, 

recolher as custas judiciais e despesas processuais sob o valor da causa 

adequado. Anoto o prazo de 15 dias para emenda da inicial nos termos 

acima, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Cáceres, 27 de abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA DEL CASTANHEL REU: CARAJAS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Decorrido prazo sem que a parte Requerida 

tenha apresentado defesa, decreto-lhe a revelia. Sem prejuízo da 

aplicação dos efeitos processuais posteriormente, e visando ter maiores 

elementos para a compreensão dos fatos, designo o dia 30 de junho de 

2020, às 14:00 horas para a oitiva da Requerente. Até a data da 

audiência, apresente a Autora elementos probatórios que mensure o valor 

do aluguel. Intime-se. Caceres, 27 de abril de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006 

AUTOR: ADRIANA DEL CASTANHEL RÉU: CARAJAS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Aguarde a realização da audiência 

agendada. Cáceres/MT., 15 de Setembro de 2017. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007299-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE MOREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1007299-49.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:SILVANE 

MOREIRA RICARDO POLO PASSIVO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da parte acima qualificada, para impugnar a contestação de 

id. 31079196 no prazo legal. . Cáceres 27 de abril de 2020 Josane dos 

Santos Cunha (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas normas da 

CNGC

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004424-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS LUPERINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003852-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA OAB - 856.590.611-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO (REU)

GUIOMAR DE MATOS SEQUEIRA SILVA (REU)

EDUARDO DOS REIS COELHO (REU)

ANDREIA APARECIDA DO NASCIMENTO (REU)

DIANA LANDIM DOS PASSOS REIS (REU)

SILVIA MARA LANDIM DE CARVALHO (REU)

ELIAS DA SILVA ANDRADE (REU)

TARCISIO MANOEL DOS PASSOS (REU)

VERONICA LANDIM DOS PASSOS (REU)

KLEBER ALTINO DE OLIVEIRA (REU)

LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 
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inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; c) c) Depois do 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) d) Fixo o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o estabelecido, a fim 

de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) e) Após o decurso o prazo 

supra, volvem-me conclusos; f) f) Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001352-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória ajuizada contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual as partes requerem a realização de perícia contábil. 

In casu, o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença e se dará 

por arbitramento, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso colha-se: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE 

VALOR URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBTIRAMENTO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade de Valor (URV), nos ditames da lei n. 8.880/1994. 2 - Na 

fase de liquidação de sentença, por arbitramento, será apurado o 

percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para o URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, quando 

for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. 3 – A 

prescrição atinge as parcelas vencidas no período compreendido aos 

cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação. (ReeNec 

160876/2016, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 

10/10/2018). Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, DECIDO: a) 

Receber a presente liquidação de sentença nos termos dos arts. 509, I e 

510, ambos do CPC; b) Determinar que seja realizada perícia na pasta da 

servidora junto ao setor responsável do Município de Cáceres-MT; c) 

NOMEAR o Sr. ANTONIO CARLOS LEITE (CRC/MT nº 06.294/O-8), para 

realização da perícia contábil, cujo escritório profissional esta localizado 

na Rua 6 de Outubro, nº 166, Centro, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000, 

(email: aclgama@gmail.com) – Fone: (65) 99989-1536 e 3223-2068, o qual 

deverá intimado do encargo; d) Arbitrar os honorários periciais no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), nos moldes da disposição contida na 

Resolução do CNJ n.º 232/2016 que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos ao perito, no âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado 

pelo Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade de justiça concedida 

à parte autora, forte no art. 5º LXXIV da Constituição Federal e Súmula 

232 do STJ; e) O perito nomeado cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466 “caput”) ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC; f) Com 

o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, forte no art. 477, §1º do CPC; g) Em havendo solicitação 

de esclarecimentos pelas partes, intime-se a expert para manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º do CPC; h) Após 

a apresentação dos laudos, determino que as partes sejam intimadas 

para, no prazo comum de 10 (dez) dias, alegar o que julgarem 

conveniente, forte no parágrafo único do artigo 477 do CPC; i) Às 

providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000279-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (REU)

ANTONIO CAETANO PAVINI (REU)

RONALDO DE LIMA (REU)

RONALDO BARTOLOMEU GOMES PAULINO (REU)

E W B DE CAMPOS PAPELARIA - ME (REU)

JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA (REU)

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR (REU)

CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA OAB - MT15734-E (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (LITISCONSORTES)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA c/c ANULAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Antônio 

Caetano Pavini, Alvasir Ferreira de Alencar, Jorge Augusto de Almeida, 

Ronaldo Bartolomeu Gomes Paulino, Ronaldo de Lima, Lindomar da Silva 

Rezende, Contatos Livraria e Papelaria LTDA-EPP, E W B de Campos 

Papelaria – ME e Município de Cáceres/MT, devidamente qualificados nos 

presentes autos. Relata-se à exordial, que na data de 18/06/2014, a 

Câmara de Vereadores de Cáceres/MT realizou sessão de abertura e 

julgamento de licitação destinada ao registro de preços para a contratação 

de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente de 

escritório, da qual participaram as empresas E W B DE CAMPOS 

PAPELARIA – ME, GILBERTO MORALES INFORMAÁTICA EIRELLI – EPP e 

CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. – EPP; tendo esta última 

empresa se sagrado vencedora no certame. Ao que consta do relato, a 

referida sessão de julgamento foi precedida pela montagem indevida da 

fase interna do processo licitatório n.º 012/2014 – registro de preço n.º 

003/2014, além de haver contado com a prestação de documento público 

falsificado pela empresa E W B DE CAMPOS PAPELARIA – ME. Diante de 

tais fatos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o 

julgamento de total procedência da atual demanda, com o reconhecimento 

dos atos de improbidade administrativa praticados e a condenação dos 

agentes públicos demandados e da empresa E W B de Campos Papelaria - 

ME em razão das ofensas descritas no presente feito e nos autos de IC 

n.º 004406-012/2016 ao previsto nos arts. 10, caput e incs. VIII e XI, e 11, 

caput e inc. I, da Lei Federal n.º 8.429/1992, nas penas previstas no art. 

12, incs. II e III, da referida legislação. Devidamente notificados, os 

Requeridos Alvasir Ferreira de Alencar e Antônio Caetano Pavini 

acostaram aos autos as correspondentes defesas preliminares, 

respectivamente, aos ids n. 5808633 e 4914449, alegando, em síntese: a) 

inexistência de má-fé ou dolo na conduta do réu; b) inexistência de ato 

danoso. Quanto aos demais requeridos, foi certificado nos autos que 

transcorreu “in albis” o prazo para que apresentassem suas respectivas 

defesas (cf. id. 6664838). O Município de Cáceres manifestou-se no feito 

ao Id n. 21853580. Impugnação às defesas prévias pelo Ministério Público 

ao Id n. 25088486. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à averiguação na peça exordial 

da presença dos requisitos normativos previstos no art. 319 e 320 e não 

incidência do art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem como a não 

ocorrência dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 8.429/92. É 

caso de recebimento da inicial pelo preenchimento dos requisitos legais e 

ausência de defeitos que obstem a análise do mérito. Em que pese o longo 

arrazoado dos demandados Antônio Caetano Pavini e Alvasir Ferreira de 

Alencar, a presente ação há que ser recebida. Isso porque, 

restringiram-se os requeridos a questões de fundo que em nada afastam 

o recebimento da presente demanda, ou seja, limitaram-se a rebater 

questões como inexistência de dolo ou de ato ímprobo, e não trouxe 

qualquer elemento que indique a ausência dos requisitos normativos do 

art. 319 e não incidência do art. 330, ambos do CPC, bem como a não 

ocorrência dos quesitos previstos no art. 17, §8º da Lei 8.429/92. 

Conforme se verifica inexiste qualquer vício capaz de levar à rejeição 

preliminar da ação, haja vista que da simples leitura da petição inicial não 

se percebe carência de ao menos um dos elementos que levariam à 

inépcia da vestibular, pois não há ausência de pedido ou da causa de 

pedir e, ainda, da narração dos fatos decorre-se logicamente à conclusão, 
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o pedido não é juridicamente impossível e não há pedidos incompatíveis 

entre si. De outro lado, as partes são legítimas para figurar nos 

respectivos polos da ação. A via eleita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO é a 

adequada e, em cognição sumária, não é possível afirmar a inexistência 

dos atos ímprobos. Portanto, descabe, nesta fase processual, o exame 

das alegações de fundo feitas pelos requeridos no sentido de inexistência 

de ato ímprobo e ausência de dolo, pois o recebimento da peça vestibular 

nada mais é do que MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, não podendo 

adentrar em questões meritórias. Para tanto, terão as partes a instrução 

processual, momento adequado para comprovar suas afirmações. Ora, 

para que nessa fase inicial ocorresse a rejeição da peça vestibular 

deveria os requeridos terem comprovado, estreme de dúvida, a 

inexistência de ato de improbidade administrativa ou qualquer outra causa 

prevista no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92, o que não se efetivou nos 

autos, autorizando o recebimento da petição inicial. Sobre o tema, orienta a 

jurisprudência nacional: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO 

DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO ATO - REJEIÇÃO LIMINAR - 

DESCABIMENTO. - Na ação de improbidade, após a manifestação do 

demandado, cumpre ao juiz examinar a plausibilidade das alegações 

quanto à prática de ato de improbidade administrativa para formar juízo de 

admissibilidade da ação. - A falta de prova pré-constituída de dolo ou 

culpa da prática de ato lesivo a princípios da Administração Pública não é 

hábil a fundamentar a extinção liminar da ação, tendo em vista a 

desnecessidade de tais elementos para configurar a prática do art. 11, 

inc. II da Lei de Improbidade. - O reconhecimento da inexistência do ato de 

improbidade em juízo preliminar somente é cabível quando a defesa prévia 

demonstrar de forma cabal e inequívoca a inocorrência do ilícito. - 

Preliminar rejeitada .Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 

10040130039809001 MG , Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/02/2014) Logo, se os fatos narrados na peça vestibular constituem, em 

tese, atos de improbidade, deve o Juízo receber a petição inicial da ação 

proposta, promovendo o seguimento do feito. Isso posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que 

preenche os requisitos previstos no art. 319, não incide nas hipóteses do 

art. 330 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (b) 

Citem-se os réus para, querendo, apresentar contestação, na forma do 

art. 335 do CPC; (c) Defiro o pleito do Município de Cáceres para figurar no 

polo ativo do feito, devendo ser intimado de todos os atos para que, 

querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º 

da Lei 7.347/85; (d) Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se o Autor para conhecimento e eventuais providências; (e) 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001652-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Embargante, via DJE, através de sua advogada, para 

que, no prazo de 05 dias requeira o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento, considerando que a sentença transitou em julgado e que 

nela constou a condenação do Embargado ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no item "c". Cáceres-MT, 27 de abril de 2020. Julienne de 

Melo Kill Aguirre Gestora Judiciária Matrícula 24309.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005650-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO PROCESSO n. 1005650-49.2019.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Anulação, Suspensão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

B, 21, QUADRA 8, Jardim Guanabara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: Av. Getúlio 

Vargas, s/n, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 CERTIFICO 

que o Requerido apresentou a sua contestação de forma TEMPESTIVA e, 

assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, 

para que, querendo, a impugne no prazo de 15 dias. Cáceres/MT , 27 de 

abril de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1005093-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Á. D. P. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ILIEZER SILVA DOS SANTOS OAB - MT25977/O 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. E. S. L. -. M. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT26476/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

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

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O  P R O C E S S O  n. 

1005093-62.2019.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Agêncie e 

Distribuição]->EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO (170) POLO ATIVO: Nome: 

ÁGUAS DO PANTANAL Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 535, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME Endereço: RUA 

DO ENGORDADOR, 10, SALA 01, DISTRITO ENGORDADOR, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-783 Senhor(a): ÁGUAS DO PANTANAL A 

presente, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 DO CEJUSC 

(INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM ESTADUAL DA COMARCA 

DE CÁCERES), Data: 08/06/2020, Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CÁCERES/MT, 27 de abril de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1005093-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Á. D. P. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ILIEZER SILVA DOS SANTOS OAB - MT25977/O 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. E. S. L. -. M. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO OAB - MT26476/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA CARTA DE INTIMAÇÃO - 

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

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005093-62.2019.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Agêncie e 

Distribuição]->EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO (170) POLO ATIVO: Nome: 

ÁGUAS DO PANTANAL Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 535, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME Endereço: RUA 

DO ENGORDADOR, 10, SALA 01, DISTRITO ENGORDADOR, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-783 Senhor(a): EMBARGADO: MULTIPARK 

COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME A presente, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 DO CEJUSC 

(INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM ESTADUAL DA COMARCA 

DE CÁCERES), Data: 08/06/2020, Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

5. A respetiva contestação deverá ser apresentada em até 15 dias úteis 

após a referida audiência. Cáceres/MT , 27 de abril de 2020. JULIENNE DE 

MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005168-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005168-38.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.059,98 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: RUI PINHEIRO DE ARAUJO Endereço: lugar Incerto e Não 

sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

5.059,98 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números, 

15412/2018 que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 27 de abril de 2020. Jorgina da Rocha 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

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

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PIRIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001768-45.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS PIRIS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GOMES DE ARRUDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001776-22.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VICENTE GOMES 

DE ARRUDA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 27 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-07.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE CHIMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010642-07.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ARLINDO JOSE CHIMELLO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de apreciar o 

pedido contido no ID n. 16028318, considerando o exaurimento da 

jurisdição, pois houve julgamento do recurso e transito em julgado do 

acórdão prolatado. Sem mais, remeta-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003116-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003116-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado (id 12253867). Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado peticionando pelo benefício da justiça gratuita, contudo, 

não aportou nos autos documentos que comprovem o atual estado de 

hipossuficiência do requerente. Sendo assim, intime-se o recorrente para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovem o 

atual estado de hipossuficiência. Cumpra-se. Cáceres, 26 de abril de 2020 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002225-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FARIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebeu o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de abril de 2020 HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILENO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001778-89.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ILENO DA SILVA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAULNY GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

LOURENÇO VIANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1000110-54.2018.8.11.0006 Vistos. Em análise aos autos 

verifico que o A.R de citação dos Requeridos SILVANA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, TERRAVAN CONSTRUCOES EIRELI – EPP e LOURENÇO 

VIANA DO ESPIRITO SANTO, não encontra-se nos autos. Desta forma, 

diligencia a secretaria para localizá-los. Caso seja inexitosa a busca, 

repita-se a citação dos mesmos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o presente despacho à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELI BASSAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003091-27.2016.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: EVELI BASSAN Vistos, etc. Verifica-se que o 

prazo para contestação e impugnação ficaram suspensos até possível 

realização de acordo entre as partes. Veio aos autos informação de que 

não foi possível uma composição amigável, bem como manifestando-se 

pelo prosseguimento do feito. Assim, intime-se a Requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação da presente decisão. Vindo aos autos contestação, a 

Requerente tem igual prazo para querendo apresentar impugnação. Após, 

concluso para prolação de sentença. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005771-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GRACIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1005771-77.2019.8.11.0006 Vistos. Diante da necessidade 

de elucidar o conflito, DETERMINO seja designada audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta da Juíza Leiga, sendo que as 

testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes que as tenham 

arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei Federal n.º 

9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas DEVERÁ ser 

apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data designada para 

realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 9.9099/95) e em 

igual prazo as partes deverão especificar se pretendem a colheita de 

depoimento pessoal. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o 

presente despacho à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006123-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DUARTE DOS REIS (REQUERENTE)

JOEL DUARTE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FREITAS MAFRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1006123-69.2018.8.11.0006 Vistos. Diante da necessidade 

de elucidar o conflito, DETERMINO seja designada audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta da Juíza Leiga, sendo que as 

testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes que as tenham 

arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei Federal n.º 

9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas DEVERÁ ser 

apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data designada para 

realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 9.9099/95) e em 

igual prazo as partes deverão especificar se pretendem a colheita de 

depoimento pessoal. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o 

presente despacho à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006701-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1006701-95.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Recebo os 

Embargos de Declaração para discussão, nos termos do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil c/c art. 49 da Lei 9.099/95. Assim, intime-se o 

embargado para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme determina o § 2º do art. 1.023, do Código de Processo Civil. 

Após, havendo preliminares, intime-se a parte autora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente despacho à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUILANE CANTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006157-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 01/08/2019 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR-SE QUANTO AO VALOR DEPOSITADO PELO 

RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VALTER MARQUES (REU)

 

PROCESSO n. 1001789-21.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR POLO PASSIVO: LUIZ VALTER 

MARQUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 27 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001790-06.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SANDRA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001791-88.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SANDRA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE FARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o Advogado do autor da audiência de instrução e julgamento 

designada para dia 26 de SETEMBRO de 2017, às 14h30min (MT) devendo 

estar no ato acompanhados de seus cliente independentemente de 

intimação pessoal, bem como de suas testemunhas, no numero máximo de 

três para cada parte, salvo requerimento de intimação (art. 34, §1º, Lei 

dos Juizados).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE JESUS HUP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO 

RECLAMANTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005149-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MESQUITA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

reclamante em dias juar documentos que comprove sua hipossuficiência 

financeira

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 19/07/2019 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006039-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GERVASIO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006039-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO GERVASIO CINTRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito proposta por BENEDITO GERVASIO CINTRA 

em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é pessoa idosa 

e com saúde debilitada, ao que para receber o benefício previdenciário de 

1 salário mínimo buscou a reclamada para abertura de uma conta salário, 

contudo, sem avisar, a parte reclamada realizou a abertura de uma conta 

corrente vindo a descontar serviços de Cesta Bradesco Expresso, 

Bradesco Vida Previdência Seguro Vida, Cartão Crédito Anuidade, Seguro 

Aqui, Pacote Serviços Padronizados Prioritários I, Bradesco Auto/RE 

totalizando o valor de R$1.052,12 (um mil e cinquenta e dois reais e doze 

centavos) em descontos indevidos. A reclamada em contestação alega 

que a parte autora realizou a contratação. A liminar foi deferida para a 

suspensão dos descontos. Pois bem. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em atenta análise às 

provas dos autos verifico em que pese a parte reclamada sustente a 

contratação o fato é que a parte autora contesta a abertura de conta 

corrente para recebimento do benefício previdenciário que não contratou, 

ocasionando assim tarifas e encargos da conta. Assim, verifico que a 

parte ré detinha todas as condições para comprovar a correta prestação 

de serviço trazendo aos autos contrato de abertura de conta. 

Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Diante deste fato, é que restou evidenciado que a parte 

reclamada tem o dever de indenizar a parte reclamante pelos danos 

materiais relativos às tarifas e encargos da conta, em duplicidade. Porém, 

em que pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a 

parte reclamante não comprovou fato que ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança 

sem maiores consequências não é passível de indenização por danos 

morais, senão vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO 

PLANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM 

CONTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente da parte autora para conta salário no prazo de 5 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição do valor de R$1.052,12 (um mil e cinquenta e dois 

reais e doze centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros 

de 1% a partir dos descontos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006045-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS AFONSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006045-41.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DOMINGAS AFONSO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito proposta por DOMINGAS AFONSO 

PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é 

pessoa idosa e com saúde debilitada, ao que para receber o benefício 

previdenciário de 1 salário mínimo buscou a reclamada para abertura de 

uma conta salário, contudo, sem avisar, a parte reclamada realizou a 

abertura de uma conta corrente vindo a descontar serviços de Cesta Fácil 

Econômica, Bradesco Vida Previdência Seguro Vida, Seguro Prestamista, 

Vida Previdência BC.IND VII, Vida Previdência, Bradesco Auto/RE, Tarifas 

Bancárias/Encargos totalizando o valor de R$ 5.822,86 (cinco mil, 
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oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) em descontos 

indevidos. A reclamada em contestação alega que a parte autora realizou 

a contratação. A liminar foi deferida para a suspensão dos descontos. 

Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em atenta análise às provas dos autos verifico que, em que 

pese a parte reclamada sustente a contratação, o fato é que a parte 

autora contesta a abertura de conta corrente para recebimento do 

benefício previdenciário que não contratou, ocasionando assim tarifas e 

encargos da conta. Assim, verifico que a parte ré detinha todas as 

condições para comprovar a correta prestação de serviço trazendo aos 

autos contrato de abertura de conta. Cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova 

da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste 

fato, é que restou evidenciado que a parte reclamada tem o dever de 

indenizar a parte reclamante pelos danos materiais relativos às tarifas e 

encargos da conta, em duplicidade. Porém, em que pese o ato ilícito 

praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte reclamante não 

comprovou fato que ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é 

pacífico na jurisprudência que a simples cobrança sem maiores 

consequências não é passível de indenização por danos morais, senão 

vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE 

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente da parte autora para conta salário no prazo de 5 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até 

o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição do valor de R$ 5.822,86 (cinco mil, oitocentos e 

vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), em dobro, correção monetária 

pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006971-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SOARES CRUZ (REQUERENTE)

MOACIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS MACIEL (REQUERENTE)

CARMINDO VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

NEURIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

CESAR RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006971-22.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ABONO DE PERMANENCIA proposta por ADRIANA DE 

SOUZA, APARECIDO SOARES CRUZ, CARMINDO VITOR DA SILVA, 

CESAR RIBEIRO DE ASSIS, EDSON ALMEIDA DE ARRUDA, JOSE ALVES 

DA SILVA, LUIZ CARLOS MACIEL, MOACIR PEREIRA DA SILVA e 

NEURIVALDO RODRIGUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO PREVIDENCIA, alegando, em síntese, que são servidores 

públicos militares e foram transferidos para a reserva remunerada. 

Informa que os autores possuem como requisito legal para a transferência 

para a reserva remunerada, 30 anos de serviço se do sexo masculino e 

25 anos de serviço se do sexo feminino. Ocorre que os autores 

permaneceram por tempo superior no serviço público fazendo jus a 

receber o abono de permanência, instituído pela EC 41/2003, artigo 40, §19 

da Constituição Federal. O Requerido, em contestação, sustenta ausência 

de previsão legal para pagamento do abono de permanência, bem como, 

ausência de provas de que os autores tenham preenchido os requisitos 

para tanto. É a síntese necessária. Decido. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Passo ao julgamento do mérito. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste aos autores. O abono de permanência perquirido pelos autores, 

encontra-se disciplinado no art. 40, § 19 da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 40 (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado 

as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e 

que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, 

II. Para tanto, o servidor público fará jus a sua obtenção caso preencha 

dois distintos requisitos, sendo eles: (a) completar as exigências para 

aposentadoria voluntária; (b) permanecer em atividade. Pois bem. Da 

análise do dispositivo constitucional supra, é possível verificar que o 

abono de permanência prescinde de requerimento administrativo, 

bastando que o servidor preencha os requisitos para a aposentadoria 

voluntária e opte por permanecer em atividade. Quanto aos requisitos para 

a aposentadoria voluntária, em que pese a Carta da República estabeleça, 

via de regra, o preenchimento cumulativo das exigências de (a) tempo de 
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efetivo exercício no serviço público de 10 (dez) anos e 05 (cinco) no 

cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e aos 62 (sessenta e dois) 

anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, observados o tempo de contribuição (art. 40, § 1º, III, “a” da CF), a 

própria Lex Mater prevê regras diferenciadas para determinados casos, 

dentre eles para os servidores que exerçam atividades de risco (art. 40, 

§4º- B da CF), como é o caso dos autos, em se tratando os autores de 

policiais militares. Sendo assim, ao regulamentar a aposentadoria especial 

dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, 

assim estabeleceu: Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para 

a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, 

quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 

(vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar 

com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) 

anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo 

masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, 

destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo 

feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no 

mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. Desta forma, uma vez que os 

autores demonstraram os requisitos para aposentadoria voluntária através 

das publicações do Diário Oficial quando da concessão de reserva 

remunerada aos mesmos, fazem jus ao pagamento do abono de 

permanência pleiteado. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos do autores para 

condenar o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência: a) 

ADRIANA DE SOUZA METELO, no valor de R$ 15.297,62; b) APARECIDO 

SOAREZ CRUZ, no valor de R$ 8.261,74; c) CARMINDO VITOR DA SILVA, 

no valor de R$ 1.822,74. d) CESAR RIBEIRO DE ASSIS, no valor de R$ 

6.723,62; e) EDSON ALMEIDA DE ARRUDA, no valor de R$ 1.557,73; f) 

JOSÉ ALVES DA SILVA, no valor de R$ 33.155,17; g) LUIZ CARLOS 

MACIEL, no valor de R$ 1.057,65; h) MOACIR PEREIRA DA SILVA, no valor 

de R$ 9.628,80; i) NEURIVALDO RODRIGUES DA SILVA, no valor de R$ 

46.855,24. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente segundo o 

IPCA-E, desde o seu vencimento, com a incidência de juros moratórios 

aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com artigo 1º-F, da Lei 

nº. 9494/1997, desde o trânsito em julgado. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PARREIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000463-94.2018.8.11.0006 Vistos. O exequente, devidamente 

intimado a manifestar, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SANTANA RAMOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 1006759-98.2019.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por LAIR SANTANA 

RAMOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV, sob o fundamento, em síntese, de que faz jus à 

diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Assim, nos termos do artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo 

liminarmente improcedente o pleito autoral: Art. 332. Nas causas que 

dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - 

enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz 

também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 1001026-88.2018.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de cobrança de URV com pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela específica proposta por JOSE MARIA FERREIRA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, sob o fundamento, em síntese, de que 

faz jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei 

nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Assim, nos termos do artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo 

liminarmente improcedente o pleito autoral: Art. 332. Nas causas que 

dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - 

enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz 

também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011937-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 8011937-11.2016.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de cobrança de URV com pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela específica proposta por OSVALDO PEREIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sob o fundamento, em síntese, de que faz 

jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 
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Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006275-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ELIZABETE DE ARRUDA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA OAB - RO7824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 1006275-20.2018.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de cobrança com pedido de exibição de documentos 

proposta por ALICE ELIZABETE DE ARRUDA MORAIS em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, sob o fundamento, em síntese, de que faz jus à 

diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1001987-92.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por SIMAO LEITE DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO 

S.A, alegando que o Requerido realizou descontos em sua conta referente 

a Seguro Aqui, Seguro Prestamista, Bradesco Auto, cujos serviços não 

contratados pelo autor. A decisão proferida em ID 18921175 deferiu os 

efeitos da tutela antecipada, determinando a suspensão dos descontos na 

conta de titularidade do autor. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Banco requerido suscitou 

preliminar de falta de interesse de agir. Ocorre que o interesse processual 

deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou 

seja, necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da 

vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação dos descontos. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo ao 

julgamento do mérito. É certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

instituição comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, 

demonstrando a contratação dos serviços pela parte autora a justificar os 

descontos. Em sua contestação, o Requerido aduz que o autor realizou a 

contratação dos seguros, contudo, os documentos juntados pelo mesmo 

no intuito de comprovar as contratações não contém a assinatura do 

autor, sendo pois, inútil para tal fim. Apenas o contrato de plano 

odontológico está assinado pelo autor, no entanto, não houve contestação 

referente a este serviço. Desta forma, não tendo sido comprovada a 

contratação dos serviços, são indevidos os descontos realizados. Sendo 

assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo 

demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos danos 

morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não implica 

ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos indevidos 

no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, 

de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das 

suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 
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concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) Confirmar a liminar deferida; b) Declarar a nulidade dos 

contratos objeto desta demanda; c) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 

da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; d) CONDENAR o 

Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado indevidamente da 

conta da autora, no total de R$ 696,95 (seiscentos e noventa e seis Reais 

e noventa e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde 

a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001393-15.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA 

em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, alegando que, por 

motivos de saúde, requereu o cancelamento da matrícula no curso de 

pedagocia/licenciatura que havia contratado com a Requerida para cursar 

no segundo semestre de 2014. Ocorre que dois anos depois descobriu 

que a Requerida não havia efetivado o cancelamento e, inclusive, inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que 

não fez. A Reclamada sustenta em sua contestação ausência dos 

requisitos de responsabilidade civil para ensejar a reparação. Não houve 

impugnação específica aos fatos narrados na exordial. Por outro lado, a 

autora comprovou o requerimento de cancelamento da matrícula. Ademais, 

a Requerida não demonstrou que a autora tenha assistido às aulas nos 

meses anteriores a justificar as cobranças, pois, pagar pelo serviço sem a 

devida contraprestação configura enriquecimento ilícito, vedado em nosso 

ordenamento. No caso vertente, a falha na prestação do serviço pela 

Requerida é censurado pelo Código de Defesa do consumidor em seu 

artigo 39, III que aduz que é prática abusiva fornecer qualquer serviço que 

não tenha sido previamente solicitado pelo consumidor. E o parágrafo 

único do mesmo artigo afirma que nas situações em que o serviço é 

prestado sem prévio requerimento, é equiparado à amostra grátis, 

inexistindo obrigação ao pagamento. O período excedente em que o 

serviço foi disponibilizado equipara-se a serviço não solicitado e, 

consequentemente, isento de ônus pelo consumidor. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que 

mesmo após o cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o 

consumidor continue a ser cobrado e negativado. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000 (oito mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

Declarar a inexistência dos débitos e consequente baixa da restrição nos 

cadastros restritivos de crédito; b) Condenar, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005669-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMO DE CAMPOS ARINOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEX DOS SANTOS ARINOS OAB - 834.740.991-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER VASCONCELOS GALVAO OAB - MS5684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005669-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDMO DE CAMPOS ARINOS 

REPRESENTANTE: MARCIO ALEX DOS SANTOS ARINOS REQUERIDO: 

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação Cominatória proposta por EDMO DE CAMPOS ARINOS, representado 

por MARCIO ALEX DOS SANTOS ARINOS, em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e CASSESMS – Caixa de Assistência dos Servidores Públicos 

de Mato Grosso do Sul. Diz, em síntese, que foi diagnosticado com 

aneurisma roto necessitando realizar com urgência um exame de 

angiografia digital de 04 vasos e procedimento cirúrgico de neurocirurgia 

de provável embolização, via plano CASSESMS, contudo, não conseguiu o 

procedimento pelas vias administrativas. Em contestação a reclamada 

contesta alegando que o requerimento administrativo foi atendido, bem 

como o procedimento foi realizado antes da propositura da ação. Pois 

bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque a 

parte reclamada CASSESMS – Caixa de Assistência dos Servidores 

Públicos de Mato Grosso do Sul trouxe aos autos e-mails com o 

atendimento administrativo, bem como informa que o procedimento foi 

realizado antes da propositura da ação. Assim, o autor não comprovou a 

negativa da reclamada na realização do procedimento. A possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006731-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006731-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ERNANDES DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por ERNANDES DA SILVA CAMPOS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro 

de proteção ao crédito no valor de R$ 90,78 (noventa reais e setenta e 

oito centavos) referente a um suposto contrato nº 0309062434, contudo, 

desconhece os débitos. A parte reclamada contesta alegando que a parte 

autora habilitou a linha telefônica nº (65) 9.96111328, em 01/05/2017, no 

pacote de serviços VIVO CONTROLE 500MB - 250 MIN, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e que restam débitos. DA AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência 

territorial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o 

inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a 

Reclamada alega que o débito é devido, contudo, não trouxe aos autos 

documentos comprobatórios da sua origem e legitimidade do, mas apenas 

formulou defesa genérica. Analisando o conteúdo fático probatório, 

verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, como verifico no extrato trazido pela parte reclamada, no 

momento da inscrição discutida nos autos a parte autora já possuía 
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negativação anterior, o que, por si só, afasta a presunção de sofrimento 

moral em razão da conduta da ré. Destarte, nos termos da Súmula 385 do 

STJ, improcede o pedido indenizatório. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência dos débitos no valor de R$ 90,78 (noventa reais e setenta e 

oito centavos), extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando 

a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais 

relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006887-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PAULA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006887-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL DE PAULA BISPO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por RAFAEL DE 

PAULA BISPO em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que 

foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$195,25 (Cento e Noventa e Cinco reais e Vinte e Cinco centavos), data 

da Inclusão: 24/11/2018, CONTRATO: 030421191000057EC, contudo, 

desconhece o débito. A parte reclamada contesta alegando de forma 

genérica que o débito é devido. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – 

EXTRATO OFICIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$195,25 (Cento e Noventa e Cinco reais e Vinte e 

Cinco centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO LUBIANO FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006888-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JACINTO LUBIANO FRAGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se de Ação de Restituição de Valores Investidos para 

Construção de Rede Elétrica proposta por JACINTO LUBIANO FRAGA em 

face de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diz, em síntese, que é 

proprietário de um imóvel rural localizado na Zona Rural do Município de 

Cáceres-MT e que realizou a construção da rede de energia elétrica 

pagando pela Subestação de Energia o equivalente à quantia de 

R$37.749,09 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e nove 

centavos), rede esta que foi incorporada pela reclamada. Em contestação 

a reclamada alega que a relação com a parte autora originou de um 

contrato particular firmado em meados de 2000 e que não está abarcado 

pelo programa luz para todos que começou a ser instituído a partir de 

novembro de 2003. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Isso porque verifico no ID 17118365 que foi celebrado contrato de 

adesão para incorporação de rede particular n°19126/2017 MT. Assim, o 

fato é que, em que pese a parte reclama informe que o contrato particular 

firmado em meados de 2000 e que não está abarcado pelo programa luz 

para todos, a incorporação da rede particular se deu em 2017, devendo, 

assim, a restituição dos valores despendidos ser imediata, senão vejamos 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 
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– AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA SUBSIDIADA E 

EXECUTADA POR PARTICULAR – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – QUANTIA PAGA PELO 

PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – 

PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA - PAGAMENTO 

IMEDIATO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. É vedada 

pelo ordenamento jurídico vigente a apreciação de matérias trazidas nas 

razões do recurso de apelação e não aventadas pela apelante em Primeiro 

Grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo 

grau de jurisdição. Diante do direito à devolução de valores gastos com a 

construção de rede de eletrificação rural pagos pelo autor, decorrente do 

Programa do Governo Federal Luz para Todos (Resolução da ANEEL nº 

223/2003), a pretendida restituição deve ser imediata, visto que a 

prorrogação prevista no contrato de universalização do programa até 

2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que 

anteciparam o projeto em data anterior. (N.U 0000125-41.2016.8.11.0093, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (grifei e sublinhei). EMENTA: 

ELETREFICAÇÃO RURAL – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – REDE QUE SERÁ INCORPORADA 

AO PATROMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO 

– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo provas suficientes nos autos dos 

valores despendidos pelo consumidor com implementação de eletrificação 

rural, cuja rede será usufruída pela prestadora de serviços energéticos, 

impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais. (N.U 

1000749-29.2019.8.11.0009, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) Desta forma, resta evidente que o 

ressarcimento do investimento realizado pelo particular e incorporado pela 

concessionária de energia elétrica deve ser conhecido, sob pena de 

enriquecimento ilícito do agente público. Ademais, a parte autora trouxe 

orçamentos dos valores despendidos na construção da subestação de 

energia elétrica, valores estes que não foram impugnados pela reclamada. 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$37.749,09 (trinta e 

sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos), correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 

STJ e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007001-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007001-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOARI DO ROSARIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por JOARI DO 

ROSARIO em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$63,34 (sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), Data da 

Inclusão: 21/06/2015, contrato 568337681000053EC, contudo, 

desconhece o débito e não foi notificado. A parte reclamada contesta 

alegando de forma genérica que o débito é devido. PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014) Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do 

débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$63,34 (sessenta e três reais e trinta e quatro 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007007-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007007-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JACQUELINE MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por JAQUELINE 

MARTINS DA SILVA em face de VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A. Diz, 

em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$205,27 (duzentos e cinco reais e vinte e sete 

centavos) data da inclusão 20/03/2016, contrato n. 0253590988, contudo, 

desconhece o débito. A parte reclamada contesta alegando que a parte 

autora habilitou a linha telefônica nº (65) 99913-6206, em 18.07.2015, no 

pacote de serviços Smartvivo Controle Plus 800, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – 

EXTRATO OFICIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$205,27 (duzentos e cinco reais e vinte e sete 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005419-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005419-56.2018.8.11.0006. INTERESSADO: ERICA ISABEL BATISTA DE 

OLIVEIRA EIRELI - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo 

ao breve relato dos fatos. Trata-se de DEMANDA ORDINÁRIA 

DECLARATÓRIA NEGATIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ERICA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde a Requerente insurge-se 

contra o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT. O 

pedido de Tutela Antecipada foi indeferido (ID 16006708) É o relatório. 

Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. O Fundo de Equilíbrio Fiscal tem gênese no Convênio ICMS 

nº 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que 

autorizou os Estados a criarem condição para a fruição de incentivos e 

benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante em, no mínimo, 

10% (dez por cento) do respectivo incentivo ou benefício. Desta forma, 

para os fins desta decisão, a contribuição para o Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, na linha dos demais fundos 

existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza 

jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de 

contratualização do ingresso do contribuinte num regime jurídico tributário 

diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo. Logo, 

rege-se pelas disposições do direito administrativo contratual. Assentadas 

tais premissas, não avisto na tese sustentada pelo Requerente, suficiente 

relevância jurídica a apontar a propalada violação de direito, eis que, como 

anotado, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato 

Grosso não tem natureza de tributo. Dito de outra forma, não há indicativo 

da existência de um defeito normativo que impeça a cobrança do FEEF. A 

norma que instituiu a contribuição é válida e a exigência da contrapartida é 

condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados 

regimes jurídicos tributários diferenciados ofertados pelo Estado. Ainda 

que a contribuição para o FEEF não seja indene a críticas, os argumentos 

deduzidos pelo Requerente margeiam a natureza jurídica da contrapartida 

e, por isso, não possuem suficiente relevância jurídica a justificar a a 

negatória ao pagamento do referido tributo. Assim, a contribuição para o 

Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso não tem natureza de 
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tributo, sendo regido pelas disposições do direito administrativo contratual. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial pela parte autora em desfavor do Estado de Mato Grosso. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011290-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEDRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011290-16.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: VALDECI PEDRO DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentado pelo Executado, alegando, em 

síntese, excesso na penhora, pois segundo o impugnante inexiste a 

discriminação dos cálculos por parte do exequente. Ocorre que o cálculo 

apresentado está em consonância com cumprimento do Item "b" da r. 

Sentença de ID.: 6877946, ratificado pelo Acórdão 19457985, 19457986, 

19457987, 19457988. Logo, não há qualquer equívoco no cálculo 

apresentado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos 

interpostos. Sentença publicada eletronicamente. Precluso o prazo 

recursal, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE PINHO JARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001453-51.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

pedido de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por SUELEM RIBEIRO PINTO e DANILO PIRES ATALA em face de 

WANDERSON DE PINHO JARA. Narra os autores, em síntese, que no dia 

25.11.2018 autora conduzia veículo ETIOS, de propriedade de seu esposo, 

transportando seus 02 (dois) filhos menores, pela Avenida Talhamares, 

sentido Bairro/Centro. Ocorre que foi surpreendida pelo veículo do 

Requerido que entrou abruptamente em sua mão, ou seja, o veículo vinha 

em sentido contrário, atravessou o canteiro central adentrando à 

contramão e abalroou o primeiro. Requer o ressarcimento pelos danos 

materiais referente ao pagamento da franquia do seguro de R$ 1.639,05 

(mil e seiscentos e trinta e nove Reais e cinco centavos) – ID 18102660, 

locação de carro reserva no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), danos emergentes consistentes na desvalorização do veículo no 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos morais fixado em R$ 

5.000,00. O Requerido, devidamente citado, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual declaro sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei 9099/95. É a síntese necessária. Decido. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há 

necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, 

culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando o conjunto probatório 

dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência confeccionado pela GU 

PM que atendeu à ocorrência, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa 

do Requerido/condutor que invadiu a via preferencial da autora condutora. 

Dispõe o artigo 34 do CTB: ‘O condutor que queira executar uma manobra 

deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais 

usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’ O Requerido 

não agiu com cautela ao realizar a conversão, cuja preferência era do 

veículo da parte autora. Não observando o fluxo, o Requerido deu causa à 

colisão, sendo o responsável pelo sinistro. Neste tocante, sendo a culpa 

do acidente de trânsito imputável ao condutor Requerido, é de se julgar 

procedente a presente ação, no que tange aos danos materiais 

comprovados nos autos, com despesas de reparação do veículo e aluguel 

de carro, no valor do menor orçamento apresentado na inicial totalizando 

R$ 4.039,05 (quatro mil e trinta e nove Reais e cinco centavos). Em 

relação ao pedido de ressarcimento pela depreciação do bem, inexiste 

prova de que o veículo em questão, em que pese a extensão considerável 

dos danos, tenha perdido valor de mercado depois de finalizado o 

conserto. Note-se, por exemplo, que não veio aos autos qualquer 

avaliação por parte de concessionárias, a indicar a efetiva desvalorização 

do bem, em face da Tabela FIPE, ou mesmo prova de dificuldade na sua 

venda, do que decorre a conclusão de que, nesse ponto, não se 

desincumbiu o autor de seu ônus probatório. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...) 

DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. Não comprovada a efetiva diminuição 

patrimonial da demandante, pela alegada depreciação do veículo. Ademais, 

o reparo do veículo foi realizado por uma Concessionária Autorizada. 

DANO MORAL. O dano moral somente pode ser reconhecido, nos casos 

em que for demonstrada a conduta ofensiva aos direitos de personalidade 

daquele que o alega, situação inocorrente, no caso em tela. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70039894852, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/12/2015) No que 

tange aos danos morais pleiteados, tenho que a situação vivenciada não é 

passível de indenização. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, 

por si só, não geram danos morais. O incômodo, preocupação, perda da 

tranquilidade, que passou as Reclamantes pelo sinistro, em meu entender, 

constitui mero aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são 

suficientes para gerarem danos morais. Sobre o tema análogo, há 

precedentes jurisprudenciais: “Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. RUBRICAS INDENIZATÓRIAS. REEMBOLSO DO VALOR DA 

FRANQUIA. PERDA DO BÔNUS DA RENOVAÇÃO DO SEGURO. LUCROS 

CESSANTES. DESPESA COM MOTO-TAXI. DANO MORAL. PRECEDENTES. 

Tendo presente a ausência de prova da despesa alegadamente feita pela 

autora com o pagamento da franquia do seguro, incabível a condenação 

ao ressarcimento de tal despesa. Inviável reverter a improcedência do 

pedido de reembolso pela perda do bônus para renovação do seguro, eis 

que ausente comprovação. Definição do valor pelos gastos com 

locomoção (moto-táxi) ratificada. Para o deferimento dos lucros cessantes 

imprescindível prova escorreita da perda econômica e esta não veio aos 
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autos. Impositivo confirmar o indeferimento da rubrica. Pretensão de 

deferir dano moral ao genitor do condutor do veículo causador da colisão 

não prospera. As supostas ofensas preferidas pelo réu não vieram 

demonstradas a contento e, em disputas de trânsito, apesar de 

lamentável, passou a ser costumeiro o desentendimento verbal entre os 

condutores. Excluído o dano moral deferido à proprietária do automóvel e 

ao condutor. A hipótese em exame retrata situação corriqueira na vida 

contemporânea, colisão entre veículos, com danos apenas materiais, 

sequer tendo aportado aos autos, nem mesmo no boletim de ocorrência, 

referência às alegadas humilhações e xingamentos referidos na inicial. 

Tampouco há notícia de lesões físicas na demandante. Encargos 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. 

APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074658824, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 23/11/2017)” Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.039,05 (quatro mil e 

trinta e nove Reais e cinco centavos), a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados do evento danoso. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE FARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001703-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR JOSE FARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C E MATERIAIS 

C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDIR JOSÉ FARIA DE SOUZA 

em desfavor de STUDIO Z, alegando que em 14/05/2016 efetuou uma 

compra na Reclamada no valor de R$ 284,38 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e oito centavos). Aduz que solicitou que a compra fosse 

dívida em 5 (cinco) parcelas, entretanto, houve o parcelamento em de 6 

(seis) vezes. Contudo, as parcelas se apresentaram maiores que o valor 

convencionado. o caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que a Requerida trouxe aos autos contrato de 

Seguro Proteção finaceira plus premiável e também do cartão calcard. Os 

referidos contratos apresentam cláusulas do objeto e valores cobrados 

pelos serviços de forma clara. Em que pese o autor sustentar em sua 

impugnação que se trata de venda casada, infere-se dos autos que os 

serviços são apresentados em laudas separadas, especificando cada 

serviço e valor. Não há indícios que o autor tenha aderido aos serviços de 

forma viciada, tampouco a condicionalidade ou obrigatoriedade da 

contratação dos mesmos. Não está presente, portanto, comprovação de 

qualquer ato ilícito praticado pela requerida, requisito essencial para a 

caracterização do dano, entendimento corroborado pela Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Mato Grosso em caso análogo: “E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE 

ADESÃO – ADESÃO AOS SERVIÇOS DE SEGURO PERDA E ROUBO, 

PROTEÇÃO FINANCEIRA E PROTEÇÃO PESSOAL – INSCRIÇÃO EM 

SERASA QUE DERIVA DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte Recorrente se insurge em juízo 

relatando que sofreu cobranças indevidas por serviços de seguro não 

contratados, os quais estavam sendo cobrados em sua fatura de cartão 

de crédito. Relata que contestou tais cobranças e que deixou de pagá-las, 

sendo que posteriormente teve seu nome inserido em SERASA. Não há 

que se falar em qualquer arbitrariedade cometida pela Ré, uma vez que o 

contrato de adesão deixou clara a proposta de seguro perda e roubo, 

seguro proteção financeira e seguro proteção pessoal, conforme se 

verifica no termo a adesão devidamente assinado pelo Recorrente. 

Recurso Inominado nº.: 0021293-89.2013.811.0001. Juiz Relator: Dr. 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 23/06/2015” Ante 

o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE DOS ANJOS MARCIANO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON POLTRONIERE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANAINA STEFANI XAVIER TOLEDO (TESTEMUNHA)

LUCILENE DIAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001472-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GORETE DOS ANJOS 

MARCIANO MORENO REQUERIDO: ADILSON POLTRONIERE VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 
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DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ajuizada por GORETE 

DOS ANJOS MARCIANO MORENO em face de ADILSON POLTRONIERE, 

alegando quedia 19 de novembro de 2016, a Requerente deixou seu 

veículo estacionado na Avenida São João próximo a UNEMAT, 

ausentando-se por alguns minutos. Ao retornar, encontrou vários policiais 

no local e constatou que havia ocorrido um acidente de trânsito 

envolvendo seu veículo, e aparentemente o mesmo estava danificado. 

Afirma ainda, que que o Requerido, sem obedecer aos deveres gerais de 

cautela, estava dirigindo alcoolizado, o qual provocou o acidente e veio a 

colidir com quatro veículos, sendo que um deles pertence a Requerente, 

trazendo prejuízos materiais. Não tendo êxito as tratativas extrajudiciais, a 

autora ajuizou a demanda Requerendo reparação por danos morais e 

materiais. Em sua contestação, o Requerido arguiu a preliminar de 

ilegitimidade ativa, entretanto, tais argumentos não se sustentam, tendo em 

vista, que pode-se extrair do boletim de ocorrência juntado aos autos, que 

a parte autora era a condutora do veículo no dia dos fatos ocorridos, por 

tais considerações não há que se falar em ilegitimidade ativa. Em relação 

ao pedido da parte Requerida de sobrestamento do feito até o deslinde da 

ação penal, este não merece ser acolhido, já que as esferas são distintas 

e qualquer decisão de mérito em qualquer delas, não afetará no 

convencimento do magistrado titular do processo que tramita na esfera 

cível ou penal. É a síntese necessária. Decido Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em sua contestação, o 

autor se exime de qualquer responsabilidade sobre o evento danoso, 

alegando que conduzia corretamente o seu veículo, ultrapassando sinal 

verde para realizar conversão à direita, momento em que uma 

caminhonete Fiat Strada furou o sinal vermelho, obrigando o Réu a desviar 

o seu veículo, momento em que perdeu o controle do mesmo, causando o 

abalroamento de diversos veículos. Entretanto, conforme narrativa do 

Boletim de Ocorrência de nº 2016.371615, o Requerido estava em visivel 

estado de embriaguez alcoólica, onde na data do fato se recusou em 

realizar o teste de alcoolemia. Assim sendo, toda bela narrativa do parte 

demandada, de que para evitar uma colisão, teve que abarroar quatro 

veículos, caíram por terra. Sendo que o Requerido assumiu toda 

responsabilidade pelo evento danoso, a partir do momento em que estava 

sob a direção de um veículo automotor, depois de ter ingerido bebidas 

alcoólicas. Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há 

necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, 

culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa do 

Requerido/condutor. Os danos materiais foram comprovados através da 

nota fiscal acostada no ID 4990275, no montante de R$ 7.318,00 (sete mil 

e trezentos e dezoito reais), devendo ser ressarcido à autora. Quanto aos 

danos morais pleiteados, entendo que a autora deverá ser indenizada, 

pois estes decorem se consubstanciam pela inegável violação física e 

psíquica impingidas à vítima e demonstradas nos autos. Dessa forma, na 

linha de precedentes similares enfrentados e não se tendo prova de 

maiores consequências à vida da autora, senão aquelas já ponderadas, é 

de ser arbitrada a reparação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), verba que se reputa suficiente para cumprir com o 

aspecto punitivo, reparatório, e, sobretudo, pedagógico da sanção 

pecuniária, dadas as nuances do caso concreto. Corroborando: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM DENTRO DOS 

PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS SÍMILES. 

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO 

EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA 

REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA, POIS 

ARBITRADA NO MÁXIMO LEGAL PERMITIDO, ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 

(Apelação Cível Nº 70073509283, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

31/05/2017). Indefiro o pedido contraposto, uma vez que comprovado que 

o Requerido deu causa ao acidente. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: JULGO PROCEDENTE a pretensão contida no 

pedido inicial para: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 7.318,00 (sete mil e trezentos e dezoito reais), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – (súmula 43/STJ); b) 

CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desta data e juros de mora de 1% a.m. do Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007510-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eva de Fátima Guimarães (REQUERIDO)

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007510-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NILSA CORNELIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FÁTIMA 

GUIMARÃES VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de pedido de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO ajuizada por NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA em face de 

ENILSON HILARIO DOS SANTOS e EVA DE FÁTIMA GUIMARÃES Narra a 

autora que no dia 03 de maio de 2017, a Autora ao se deslocar para o 

trabalho, pela manhã, trafegava tranquilamente pela Rua das Esmeraldas, 

nesta cidade de Cáceres-MT, conduzindo a motocicleta marca HONDA, 

modelo BIZ 125 ES 12/12, cor ROSA, placa NUG-0992, RENAVAM 

459112422, de sua propriedade. Afirma ainda, que não obstante todo e 

zelo e prudência em conduzir seu veículo a caminho do trabalho, por volta 

aproximadamente das 07h:25m, o veículo da Autora fora abruptamente 

“fechado” quando adentrava o cruzamento da praça da feira, sentido Rua 

Costa Marques (quando o semáforo estava aberto), pelo primeiro 

Requerido Enilson Hilário dos Santos, condutor do veiculo marca VW, 

modelo Saveiro Cross, cor vermelha, placa QBO-1048, RENAVAM 

1026924330, de propriedade de Eva Fátima Guimarães, segunda 

Requerida. Aduz que o primeiro Requerido seguia pela Rua Princesa 

Isabel, quando abruptamente adentrou pelo lado direito na frente do 

veiculo da Requerente, “fechando-a” totalmente, e consequentemente 

colidindo com a motocicleta da mesma. Devido ao impacto da colisão, a 

Requerente sofreu uma queda com o seu veículo (motocicleta), gerando 

danos ao mesmo, e causando várias escoriações em seu corpo, bem 

como dores. Requer o ressarcimento pelos danos materiais e morais 

oriundos do sinistro. Em sua contestação, os Requeridos arguiram a 

preliminar de inépcia da inicial, entretanto, os documentos acostados aos 

autos pela parte autora, são suficientes para correta elucidação dos 
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fatos, não dando margem a presente liminar suscitada pelos Requeridos. 

Ainda em sede de contestação os requeridos refutaram as alegações da 

parte autora, sustentando que inexiste qualquer tipo de danos a ser 

indenizado pelos mesmos. É a síntese necessária. Decido. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Para configuração de responsabilidade civil 

extracontratual, há necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: 

conduta humana, culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando 

detidamente o conjunto probatório dos autos, conclui-se que o sinistro 

ocorreu por culpa do Requerido/condutor. Dispõe o artigo 34 do CTB: ‘O 

condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que 

poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o 

seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua 

direção e sua velocidade’ É incontroverso que a autora transitava na 

preferencial. Assim, cabia ao requerido aguardar, conforme a sinalização 

do local. O Requerido não agiu com cautela ao invadir a pista, cuja 

preferência era da motocicleta da parte autora. Não observando o fluxo, o 

Requerido deu causa à colisão, sendo o responsável pelo sinistro. Neste 

tocante, sendo a culpa do acidente de trânsito imputável ao condutor 

Requerido, é de se julgar procedente a presente ação, devendo a autora 

ser ressarcida pelos danos materiais comprovados nos autos, com 

despesas com o conserto da motocicleta e medicamentos, totalizando 

R$1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais). Em relação ao pedido de 

ressarcimento pela depreciação do bem, inexiste prova de que a 

motocicleta em questão, em que pese a extensão considerável dos danos, 

tenha perdido valor de mercado depois de finalizado o conserto. Note-se, 

por exemplo, que não veio aos autos qualquer avaliação por parte da 

autora, a indicar a efetiva desvalorização do bem, em face da Tabela FIPE, 

ou mesmo prova de dificuldade na sua venda, do que decorre a conclusão 

de que, nesse ponto, não se desincumbiu o autor de seu ônus probatório. 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. (...) DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. Não comprovada a 

efetiva diminuição patrimonial da demandante, pela alegada depreciação 

do veículo. Ademais, o reparo do veículo foi realizado por uma 

Concessionária Autorizada. DANO MORAL. O dano moral somente pode 

ser reconhecido, nos casos em que for demonstrada a conduta ofensiva 

aos direitos de personalidade daquele que o alega, situação inocorrente, 

no caso em tela. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70039894852, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 15/12/2015) No que tange aos danos morais pleiteados, tenho 

que a situação vivenciada não é passível de indenização. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos 

morais. A jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja 

danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem 

todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a 

título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado 

pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios 

- 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). 

(grifei e negritei)”. O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que 

passou as Reclamantes pelo sinistro, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Sobre o tema análogo, há precedentes 

jurisprudenciais: “Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RUBRICAS 

INDENIZATÓRIAS. REEMBOLSO DO VALOR DA FRANQUIA. PERDA DO 

BÔNUS DA RENOVAÇÃO DO SEGURO. LUCROS CESSANTES. DESPESA 

COM MOTO-TAXI. DANO MORAL. PRECEDENTES. Tendo presente a 

ausência de prova da despesa alegadamente feita pela autora com o 

pagamento da franquia do seguro, incabível a condenação ao 

ressarcimento de tal despesa. Inviável reverter a improcedência do pedido 

de reembolso pela perda do bônus para renovação do seguro, eis que 

ausente comprovação. Definição do valor pelos gastos com locomoção 

(moto-táxi) ratificada. Para o deferimento dos lucros cessantes 

imprescindível prova escorreita da perda econômica e esta não veio aos 

autos. Impositivo confirmar o indeferimento da rubrica. Pretensão de 

deferir dano moral ao genitor do condutor do veículo causador da colisão 

não prospera. As supostas ofensas preferidas pelo réu não vieram 

demonstradas a contento e, em disputas de trânsito, apesar de 

lamentável, passou a ser costumeiro o desentendimento verbal entre os 

condutores. Excluído o dano moral deferido à proprietária do automóvel e 

ao condutor. A hipótese em exame retrata situação corriqueira na vida 

contemporânea, colisão entre veículos, com danos apenas materiais, 

sequer tendo aportado aos autos, nem mesmo no boletim de ocorrência, 

referência às alegadas humilhações e xingamentos referidos na inicial. 

Tampouco há notícia de lesões físicas na demandante. Encargos 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. 

APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074658824, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 23/11/2017)” Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações. Indefiro o pedido 

contraposto, uma vez que comprovado que o Requerido deu causa ao 

acidente. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial 

para CONDENAR os reclamados a pagar à parte reclamante o valor de 

R$1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais)., a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados do evento danoso. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006627-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR RODRIGUES CUCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO QUEIROS DOS SANTOS JUNIOR OAB - DF45620 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY PETERSOM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006627-41.2019.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ALENIR RODRIGUES CUCCHI em desfavor de 

JOHNNY PETERSOM DOS SANTOS, alegando que em abrilde 

2009vendeupara o Requerido o veículo MOTONETA, placa JZF9699, 

RENAVAM00742695859, HONDA/C100 BIZ ES, Fabricação/Modelo 

2000/2000, combustível Gasolina de cor Azul,ao valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais)entregando ao Requerido o Documento Único 

de Transferência (DUT), com seu respectivo preenchimento dos dados 

necessários, com firma reconhecida em Cartório, para que o Requerido 

pudesse proceder com a transferência de titularidade. Contudo, o 

Requerido não realizou a transferência, tampouco pagou os impostos 

sobre o bem, fazendo com que o nome da autora fosse inserido na dívida 

ativa. Em que pese o pedido de audiência de instrução e julgamento pelo 

Requerido, trata-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos uma vez que é 

incontroverso a venda do veículo ao mesmo. Assim, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 
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demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O artigo 373 do CPC disciplina 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Como dito 

alhures, é incontroverso que o veículo foi vendido ao Requerido. Em sua 

contestação, o demandado sustenta culpa da autora que não deixou 

procuração tampouco compareceu ao DETRAN para a transferência do 

veículo. Narra a cadeia de alienação do bem após ter comprado este da 

autora. Todavia, registro que para a transferência do veículo é necessário 

apenas o preenchimento do DUT com firma reconhecido em cartório, cujo 

procedimento é de possível conhecimento ao homem médio. Desta forma, 

tendo a autora entregado ao Requerido o supracitado documento nos 

moldes necessários, não há o que se falar em culpa concorrente da 

mesma. Logo, os débitos gerados no nome da demandada decorreram de 

ato negligente do demandado que não prosseguiu com a transferência. Em 

termos jurídicos, domínio e posse já não estavam com a autora desde o 

ano de 2009, com fulcro nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Aliás, o 

demandado quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a 

responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador 

providenciar a transferência do automóvel adquirido. Logo, como o veículo 

deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que 

continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua 

propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a 

transferência do veículo para o nome do novo proprietário. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - E ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO 

COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

ÔNUS DO COMPRADOR - INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - 

INCIDÊNCIA INDEVIDA DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO 

VENDEDOR - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE 

MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o procedimento de transferência 

previsto em lei, dispensável a intimação do Detran para esclarecer sobre 

esse procedimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento 

de defesa. A legitimidade passiva resta demonstrada, uma vez que 

responsabilidade de transferência da titularidade de veículo é do 

comprador, quando estiver de posse do Certificado de Registro do Veículo 

assinado pelo vendedor, como ocorreu na hipótese. Considerando o longo 

lapso temporal em que o comprador se manteve inerte e deixou de 

regularizar a transferência do bem, ocasionando a cobrança indevida ao 

ex-proprietário de multas e infrações de trânsito, resta configurado ato 

ilícito passível de indenização. Mostrando-se proporcional o valor da 

indenização, necessária a manutenção do quantum, uma vez que, atendeu 

ao binômio: reparação e prevenção à reincidência da prática de ato ilícito. 

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados 

pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT. Ap 

149692/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 09/03/2017)” A conduta noticiada ostenta potencial 

ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, a qual faz jus a 

uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se 

sujeitou a uma situação vexatória, decorrente da inserção de seu nome na 

dívida ativa, inegavelmente experimentando sensações que não podem 

ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a 

existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de 

afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para: a) Condenar o requerido a 

ressarcir à autora o valor de R$ 576,61 (quinhentos e setenta e seis Reais 

e sessenta e um centavos), com correção e juros desde a data da 

citação, pelo índice INPC; a) Condenar o Requerido a pagar à parte autora 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) Oficie-se 

o DETRAN para que realize a transferência do veículo MOTONETA, placa 

JZF9699,  RENAVAM00742695859,  HONDA/C100 BIZ ES, 

Fabricação/Modelo 2000/2000 para o comprador JOHNNY PETERSON DOS 

SANTOS, , portador do Documento de Identidade n.° 13213415, inscrito no 

CPF/MF sob o n.° 893.080.341-53. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007321-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007321-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO JOSE FERREIRA NETO 

REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ajuizada por PEDRO JOSÉ FERREIRA NETO em face 

de LIBERTY SEGUROS S/A, Pretende a parte autora com a presente 

demanda ser indenizada em razão de sinistro ocorrido em 29/08/2019 No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A seguradora sustenta em sua contestação que os 

itens reclamados na abertura de sinistro não são todos decorrentes do 

evento em questão, muitos se apresentando ainda, como antigos e 
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diferentes do apurado na regulação de sinistro. Contudo, vale dizer que a 

boa-fé que permeia as relações contratuais é presumida. A respeito, os 

precedentes neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. 

CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRA PESSOA. AGRAVAMENTO DO 

RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR – (...) 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - No caso em testilha, não restou 

comprovado que a autora agravou o risco ao, supostamente, omitir a 

informação de que o principal condutor do veículo, quando da contratação 

do seguro, era na realidade o seu filho. Assim, não há nos autos qualquer 

elemento de prova no sentido de que a demandante tenha agido de má-fé 

na contratação de seguro, tampouco que tenha agravado intencionalmente 

o risco. Saliento, ainda, que a má-fé não se presume, mas se prova. 

Tendo, por conseguinte, a seguradora firmado o contrato e recebido os 

respectivos prêmios, despropositada a negativa de pagamento da 

indenização securitária, sem fazer prova da má-fé ou do agravamento 

intencional do risco pela segurada. Indenização devida. Diante da falta de 

prova, a indenização securitária é medida que se impõe, com base no art. 

757 do CC e art. 333, II, do CPC. (...). À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE E 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO 70055807861, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

28/08/2014) Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de 

veículo automotor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de seguro. Legalidade da cláusula de perfil para a determinação 

do preço do prêmio, não podendo ser invocada como recusa para o 

pagamento da indenização. O fato de o veículo segurado ter sido furtado 

em via pública não é suficiente para a isenção do dever de indenizar. O 

acolhimento desta isenção significaria restringir em muito o direito de o 

segurado utilizar seu veículo, pois jamais poderia estacionar seu carro em 

qualquer outro lugar durante seu horário da faculdade. Necessidade de 

pagamento da verba securitária. Tabela FIPE. Modificação do percentual 

adotado Dano moral. Inocorrência. A seguradora não pratica ato ilícito 

gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura, segundo sua 

interpretação contratual. Juros de mora. Termo inicial alterado. Data da 

citação. Recursos parcialmente providos. (Apelação Cível Nº 

70056761562, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em 28/11/2013) APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO NA 

MODALIDADE PERFIL DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO E 

MÁ-FÉ NÃO COMPROVADOS. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA 

INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária 

relativa ao contrato de seguro de veículo firmado entre as partes, julgada 

parcialmente procedente na origem. É aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de 

relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Inteligência 

da Súmula 469 do STJ Outrossim, é imperiosa a aplicação do principio da 

boa-fé contratual, em atenção a norma do art. 765 do novel CC, que 

reeditou o art. 1.443 do CC/1916. Com efeito, para que a seguradora 

possa ser dispensada do dever de indenizar a verba securitária com base 

na cláusula perfil do segurado é necessário que a mesma comprove, de 

forma inequívoca, a má-fé do segurado quando da contratação ou que a 

circunstância em que ocorreu o sinistro (ausência de garagem no local de 

trabalho do autor) representou um aumento nos riscos do contrato ou, 

ainda, uma diferença consubstancial no prêmio do seguro, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Mesmo que admitida a existência de risco 

majorado em razão de o veículo estar estacionado em via pública, este 

não tem o condão de comprovar a má-fé do segurado ao firmar o pacto, 

uma vez que, como é sabido, a má-fé não se presume. Para tanto, é 

necessária prova escorreita da intenção de lesar a seguradora na 

tentativa de enriquecimento ilícito. Portanto, imprescindível a intenção do 

segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste. No caso 

dos autos, a disposição contratual que prevê a dispensa do dever de 

indenizar com base no agravamento do risco não merece guarida, uma 

vez que inexiste prova cabal da ocorrência de agravamento do risco ou 

da má-fé do segurado ao estacionar o seu veículo em via pública ao invés 

de guardá-lo em garagem fechada sem comunicar à seguradora, de forma 

que a ré não está desonerada do pagamento da indenização securitária, 

impondo-se, portanto, a manutenção da sentença e o desprovimento do 

recurso da demandada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70042857235, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013) Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No tocante aos pedidos da parte autora fundados no 

ressarcimento pelos danos materiais sofridos, este serão acolhidos 

somente na proporção em que a parte demandante conseguiu comprovar 

os gastos através de notas fiscais, já que, acatar todos os pedidos do 

Requerente de forma irrestrita, estaria este julgador incorrendo em um 

grave risco de enriquecimento sem causa da parte autora. Haja vista, que 

alguns pedidos de valores a serem ressarcidos, não foram comprovados 

de forma satisfatória a serem acolhidos por esta sentença. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 

c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a 

citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir 

deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a Requerida a título de 

danos materiais no importe de R$ R$ 1.630,48 (mil, seiscentos e trinta 

reais e quarenta e oito centavos) que deverão ser corrigidos pelo INPC 

desde o sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA SAMPAIO SERAPIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002657-33.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 
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EDIMARA SAMPAIO SERAPIAO DE SOUZA em desfavor de Banco Safra 

S-A, alegando que realizou contrato de empréstimo com o Requerido, 

pactuando juros de 2,5%, contudo, a instituição financeira tem cobrado 

0,16% a mais que a taxa convencionada, razão pela qual requer a revisão 

contratual e devolução dos valores que entende que pagou acima do 

contratado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo ao julgamento do mérito. O 

requerido fundamenta em sua contestação a admissão da capitalização de 

juros, ao passo que o autor argumenta que a mesma é abusiva e ilegal. 

Ocorre que o STJ sedimento em julgamento ao RESP nº 973.827-RS, que a 

incidência de capitalização e juros é permitida, desde que pactuada. O 

entendimento foi assim sumulado junto ao STJ: Súmula 539 - É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) No caso em 

apreço, a expressa previsão da capitalização dos juros encontra-se na 

cláusula 2 “características do empréstimo (ID 21718117 – pag. 3). 

Ademais, nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 

Assim, considerando que, no caso concreto, a taxa anual é superior ao 

duodécuplo da mensal, viável a capitalização mensal de juros. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na exordial. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003759-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE SEBA ORTEGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003759-95.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

JAINE SEBA ORTEGA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte Exequente foi intimada para dar 

andamento ao processo indicando bens penhoráveis (ID 28066024), 

contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar continuidade 

do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004126-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZE CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004126-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SUZE CARDOSO DE BARROS 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Foi 

deferido pedido da parte autora para colacionar aos autos endereço 

atualizado da parte requerida (ID 27169392), contudo, quedou-se inerte. 

Assim, cabe a parte autora dar continuidade do processo, ao que outra 

alternativa não resta a não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011531-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA JUSTINA DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011531-87.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EXECUTADO: ROSALIA JUSTINA DE 

MORAES Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte Exequente foi intimada para dar 

andamentos aos autos (ID 25393769), contudo, quedou-se inerte. Assim, 

cabe a parte autora dar continuidade do processo, ao que outra 

alternativa não resta a não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 86 de 935



Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010462-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO JOSE CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010462-54.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ANIZIO JOSE CUNHA 

EXECUTADO: MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte Exequente foi intimada para dar 

andamentos aos autos (ID 28302517), contudo, quedou-se inerte. Assim, 

cabe a parte autora dar continuidade do processo, ao que outra 

alternativa não resta a não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007571-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA GOMES DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA OAB - MT4521 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007571-14.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: VILMA APARECIDA GOMES DA 

SILVA SOUSA EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. A parte Exequente foi intimada para dar andamentos aos 

autos (ID 28303326), contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte 

autora dar continuidade do processo, ao que outra alternativa não resta a 

não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011723-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011723-20.2016.8.11.0006. REQUERENTE: J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: ROSANE ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte 

Exequente foi intimada para dar andamentos aos autos (ID 28326011), 

contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar continuidade 

do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011807-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNIR DE LIMA ROCHAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011807-89.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: TOP MOTOS SERVICOS E 

COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNIR DE LIMA ROCHAS 

Vistos, etc. Dispenso o relatóri em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. A parte Exequente foi intimada para dar andamentos aos 

autos (ID 27848596), contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte 

autora dar continuidade do processo, ao que outra alternativa não resta a 

não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GONCALVES FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002356-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARINA GONCALVES 

FRAGA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispenso o 
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relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte 

autora foi intimada para dar andamentos aos autos (ID 26413187), 

contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar continuidade 

do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011341-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FERRER ANTUNES MACIEL 05066556109 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVIDES BENINI OAB - RS48920 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011341-27.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE PEDRO FERRER 

ANTUNES MACIEL 05066556109 EXECUTADO: F1 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A parte Exequente foi intimada para dar andamentos aos autos 

(ID 28057168), contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar 

continuidade do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 

ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001529-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW ITALO DOS SANTOS CARDOSO OJEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001529-46.2017.8.11.0006. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

ANDREW ITALO DOS SANTOS CARDOSO OJEDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte 

Exequente foi intimada para dar andamentos aos autos (ID 28042649), 

contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar continuidade 

do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Procedam-se 

com a arrecadação das custas conforme ID 14723808. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010568-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010568-16.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA LAUDELINA SOARES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. O Devedor apresentou 

Impugnação à Execução, alegando excesso na execução. Ocorre que o 

cálculo apresentado pela parte Embargada obedeceu aos critérios 

elencados na sentença proferida, sendo que a diferença apontada pelo 

embargante como excesso, corresponde tão-somente aos honorários 

sucumbenciais (15%) que fora concedido em sede recursal. Portanto, não 

há que se falar em excesso, pois, a Exequente trouxe aos autos cálculo 

nos termos da sentença. No que tange ao pedido de condenação do 

Embargante por litigância de má-fé, percebo não presente qualquer 

conduta temerária ou incidente manifestamente infundada de parte do 

executado, razão pela qual deixo de deferí-lo Diante exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em sede de 

impugnação à execução. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003325-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LABRUNA DE SA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003325-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Infere-se dos autos a 

satisfação da obrigação, tendo sido expedido alvará de levantamento do 

valor da condenação. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a presente execução de 
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sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquivem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012681-16.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012681-16.2010.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL JOAQUIM DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório. Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE apresentado por 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em que 

alega que a intimação para o pagamento ocorreu em nome da advogada 

que apenas acompanhou a audiência. O pleito não merece acolhimento. 

Considerando que a parte executada está em situação prevista no 

Enunciado nº 77 do FONAJE, DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES 

ORIENTAÇÕES: ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo 

de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive 

para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF). No presente caso, trata-se de 

crédito concursal, visto a falência da Executada. Assim, JULGO 

IMPROCENDENTE a presente exceção de pré-executividade. Deste modo, 

intime-se a parte exequente para, no prazo 10 (dez) dias, apresente o 

cálculo atualizado e requeira o que entender de direito. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Após, proceda-se com as baixas e 

anotações necessárias e remeta-se o feito ao arquivo. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011138-36.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MIRA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 8011138-36.2014.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por VILMA MIRA LANDIM em face 

do MUNICIPIO DE CACERES MT, sob o fundamento, em síntese, de que faz 

jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública municipal fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 11 da Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 

11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças 

da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 861836/RN-STF).” Registro que a Lei Complementar n. 25 de 27 de 

novembro de 1997 disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Cáceres, sendo este o termo limite para se pleitear qualquer 

tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente fora ajuizada em data 

além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, nos termos do 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo liminarmente improcedente o 

pleito autoral: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar 

liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência 

de decadência ou de prescrição. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário 

o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-51.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PAULA SILVESTRE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010717-51.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: PATRICIA PAULA SILVESTRE 

DE LIMA EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A. Após o 

trânsito em julgado e pedido de Execução, sobreveio notícia de 

deferimento de pedido de recuperação judicial da Executada, e 

subsequente homologação do plano de recuperação judicial. O pedido de 

Recuperação Judicial foi formulado na data de 20/06/2016 e teve seu 

processamento deferido na data de 29/06/2016, nos autos do processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 

processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 2016. 

Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 

11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação Judicial, senão vejamos: 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 

59 da mesma lei, o plano de recuperação judicial implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação original 

através da constituição de uma nova obrigação, nos termos do art. 360, 
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inciso I, do Código Civil, sujeitando o devedor e todos os credores ao 

referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente que a competência para 

dar prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada a questão 

quanto à competência para realizar constrição de valores em eventuais 

contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do crédito. 

Assim sendo, Homologo o cálculo apresentado pela Embargante no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Desse modo, ante a incapacidade deste 

Juízo em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha 

interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar 

junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo 

Universal cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça 

Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças 

que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se 

de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011432-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011432-20.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REGIANE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A, OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por OI 

S/A. A Executada apresentou impugnação quanto ao valor executado 

alegando ser devido o valor de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), valor este que concordou a parte Exequente. 

Considerando que a parte executada está em situação prevista no 

Enunciado nº 51 do FONAJE, DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES 

ORIENTAÇÕES: ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). No 

presente caso, trata-se de crédito concursal, visto a falência da 

Executada. Assim, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pela Executada OI/S.A. Expeça-se 

a certidão de crédito. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Após, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias e remeta-se o feito 

ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001436-49.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 30749061). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-60.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CAMILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000118-60.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JOILSON CAMILO RIBEIRO 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Joilson Camilo Ribeiro 

em face de Sky Serviço de Banda Larga LTDA. As partes efetuaram 

composição amigável procedendo a Executada com o pagamento do 

débito (ID 30566389), devendo a presente execução ser extinta com 

resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, bem como o 

respectivo pagamento, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, e artigos 

924, inciso II e o art. 925, todos do CPC/15. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MEIRY DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000951-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MEIRY DAS DORES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes entabularam acordo (Id 29129981), desta forma, requerem sua 

homologação nos termos legais. Assim, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a intimação das partes e 

seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002161-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JANE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as partes 

entabularam acordo (Id 31178067), desta forma, requerem sua 

homologação nos termos legais. Assim, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a intimação das partes e 

seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005016-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005016-24.2017.8.11.0006 Vistos. A parte autora intimada a 

apresentar o endereço do Requerido, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002865-51.2018.8.11.0006 Vistos. A parte autora intimada a 

apresentar o endereço do Requerido, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005625-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DA GUIA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005625-07.2017.8.11.0006 Vistos. A parte autora, 

devidamente intimada a colacionar nos autos cópia do extrato de consulta 

de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, quedou-se inerte. Enfatizo que A 

consulta SPC e Serasa é gratuito, bastando apenas o comparecimento da 

parte interessada nos órgãos de proteção ao crédito com a apresentação 

de documento original para a sua identificação para realizar a consulta. O 

extrato original resguarda a ocorrência de fraude, pois dependendo do 

órgão mantenedor dos dados cadastrais do Consumidor, este Juízo fica 

impossibilitado de verificação da chave de segurança, a comprovar a 

veracidade do documento apresentado, conforme entendimento 

jurisprudencial da Turma Recursal: E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - EXTRATO RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 321,CPC/15) - 

DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. (Número: 164013220168110002/2017 Relator: 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

23/08/2017). Ante o exposto, nos termos dos artigos 320 e 321, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO 
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o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010760-46.2015.8.11.0006 Vistos. A parte autora intimada a 

apresentar o endereço do Requerido, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO FILOMENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010456-13.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO PEDRO 

FILOMENO REQUERIDO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. A parte autora foi intimada para dar andamentos aos autos 

(ID 26573183), contudo, quedou-se inerte. Assim, cabe a parte autora dar 

continuidade do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 

ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001860-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: YAGO GATTASS CREPALDI 

REQUERIDO: MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP Vistos. O 

autor, devidamente intimado a indicar o endereço atual do Requerido, 

quedou-se inerte ID (23477323). Ante o exposto, nos termos do art. 485, 

inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando 

o arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAN BARROS ZATTAR LIRA TORRICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000187-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: YAN BARROS ZATTAR LIRA 

TORRICO REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos. 

O autor, devidamente intimado a juntar aos autos comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone), para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, quedou-se inerte ID (11533820). Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000599-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PIZZATO QUADROS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anna Paula Bastos de Quadros OAB - MT12810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000599-60.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: JUAREZ PIZZATO QUADROS EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Vistos etc. Especifiquem as partes, com precisão, no prazo 

legal, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o 

processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos 

controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 24 
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de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-95.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000575-95.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: 

ENERGISA S/A Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000521-66.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ANTONIO BOFF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000521-66.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA REU: IVO ANTONIO BOFF 

Vistos etc. Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de id. 

22162983. Após voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 24 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001178-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELLA KARINY PIRES CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001178-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELLA KARINY PIRES CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000605-33.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR ANTONIA FELIPPE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000605-33.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGUILERA AUTOPECAS LTDA REU: IVANIR ANTONIA FELIPPE 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 27 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000611-40.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000611-40.2020.8.11.0005. AUTOR: 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA REU: SERVI TRANSPORTADORA E 

SERVICOS EIRELI - ME Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 27 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-55.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000610-55.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): KESYE LORIEN SUBTIL DE OLIVEIRA REU: AGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Faculto a autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda e declaração de hipossuficiência, com intuito de comprovar 

impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 27 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-78.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REUB DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FLAUZINO CAETANO OAB - MS18165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 93 de 935



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000602-78.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): CRISTIANE REUB DA SILVA LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Faculto a autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda, com 

intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 27 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000775-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(AUTOR(A))

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor para juntar nos autos o comprovante de 

pagamento das custas processuais

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001364-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUISIO SOUZA DE JESUS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001364-31.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: VALQUISIO SOUZA DE JESUS EMBARGADO: SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos etc. Trata-se de Ação de Embargos à Execução 

por Negativa Geral ajuizada por VALQUISIO SOUZA DE JESUS em face da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, todos 

devidamente qualificados nos autos. Informa que após inúmeras tentativas 

de citação pessoal da parte requerida foi determinada sua citação via 

edital, sendo nomeada a Defensoria Pública curadora especial, vez que, 

em sede da defesa do título executivo, dispensa a impugnação específica 

dos fatos. A parte embargada apresentou réplica aos embargos (id. 

26758200), rechaçando os argumentos despendidos na inicial e pugnando 

pela improcedência dos embargos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. É assegurado aos seus litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, 

em observância do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Em 

entendimento sumular do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “o 

executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será 

nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de 

embargos.” (Súmula 196/STJ). Leciona o ilustre Professor Nelson Nery 

Júnior: "Embora com natureza jurídica mista, de ação e de defesa, os 

embargos são o único meio de defesa colocado à disposição do devedor 

no processo de execução, de sorte que se tem reconhecido ao curador 

especial o direito de deduzi-los em defesa do devedor." ('Código de 

Processo Civil Comentado'. 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 1996, página 345). Infere-se dos autos que segue inabalados os 

requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo e 

ausente qualquer dos demais vícios elencados no art. 917 do CPC/2015. A 

propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR - CITAÇÃO POR 

EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS NO CONTEXTO DE 

DIVERSAS AÇÕES PROPOSTAS CONTRA A MESMA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA – VALIDADE – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA 

GERAL – AUSÊNCIA DE ABALO À LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a citação por edital da 

pessoa jurídica que, de acordo com um contexto de diversas ações 

executivas nas quais foram reiteradas as tentativas de localização de seu 

paradeiro, revela inequivocamente encontrar-se em local incerto ou 

desconhecido. 2. Inabalados os requisitos de certeza, liquidez e 

exigibilidade do crédito exequendo e ausente qualquer dos demais vícios 

elencados no art. 917 do CPC, não há por onde acolher a pretensão 

desconstitutiva do título extrajudicial deduzida pela via dos embargos à 

execução.” (N.U 0000891-49.2016.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis De 

Direito Privado, Relatora Serly Marcondes Alves, J: 08/05/2019, P: 

13/05/2019). Pois bem. A presente demanda se embasa em título 

extrajudicial, elencado no art. 784 do Código de Processo Civil, qual seja, 

Cédula de Crédito Bancário. Com efeito, o caput do art. 786 do CPC, dispõe 

que: "A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a 

obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". No 

processo de execução, o credor já é detentor de um título certo, líquido e 

exigível, e compete ao devedor afastar a presunção de legal de 

legitimidade do título exequendo, o que não é possível mediante simples 

negativa geral. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. 

CURADOR ESPECIAL DESIGNADO. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese à Defensoria Pública, na 

condição de curadora especial do réu citado por edital, lhe seja conferida 

a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral (CPC/2015, art. 

341, parágrafo único), esta não é extensível aos embargos à execução. 2. 

No processo de execução, o credor já é detentor de um título certo, líquido 

e exigível, e compete ao devedor afastar a presunção de legal de 

legitimidade do título exequendo, o que não é possível mediante simples 

negativa geral.” (TJ-AM – AC: 06313671220178040001 AM 

0631367-12.2017.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, J: 

09/09/2019, P: 13/09/2019, Terceira Câmara Cível). Assim sendo, não há 

por onde acolher a pretensão desconstitutiva do título extrajudicial 

deduzida pela via dos embargos à execução por negativa geral. Ante 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução. Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, forte no 

art. 487, I, do CPC/2015. CONDENO a parte embargante ao pagamento das 

de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, 

contudo, condenação suspensa por força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015. 

Translade-se cópia dessa decisão ao feito executivo. Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino, 

27 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000219-71.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LINCON BARELLA REU: ADAO CASTOLDI Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por LINCON 

BARELLA em face de ADÃO CASTOLDI, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata o autor que celebrou contrato verbal de prestação de 

serviços advocatícios com o requerido, representando-o nos autos n° 

8010339-59.2015.8.11.0005 no Juizado Especial Cível do Fórum da 

comarca de Diamantino Estado de Mato Grosso. Assegura que em razão 

da celeridade que o caso necessitava foi formalizada apenas os 

documentos representativos essências do qual o caso necessitava, em 

razão disso, deixaram de formalizar pacto escrito de prestação de 
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serviços advocatícios. Informa que acordaram verbalmente honorários no 

patamar de 50% sobre qualquer vantagem aferida nas fases do processo, 

onde essa percentagem deveria ser paga gradativamente, acaso 

houvesse sucesso, parcial ou integral na demanda. Assevera que ajuizou 

as ações necessárias sendo que, algumas foram providas, alguns 

extintos e outros parcialmente sanados. Atesta que quando procurou o 

requerido para obter pagamento pelos serviços, foi substituído por outro 

advogado e informado de que nada lhe devia. Requer a procedência da 

demanda, declarando-se a relação contratual de préstimos advocatícios 

entre as partes, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 

3.117,00 (Três Mil Cento e Dezessete Reais), correspondente ao 

percentual ajustado de 50% sobre o valor atualizado da causa; 

subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios 

pelo Juízo. Instruiu a inicial com documentos. O requerido apresentou 

Contestação (id. 13915838), preliminarmente, impugnando o pedido de 

assistência judiciaria gratuita concedida ao requerente; arguiu ausência de 

interesse processual, ante a ausência de renúncia do mandato 

procuratório; quanto ao mérito rechaçou os argumentos despendidos na 

inicial. O requerente apresentou Impugnação à Contestação (id. 

14303689). Instados a especificar provas que pretendem produzir (id. 

14603440), o requerido pugnou pelo depoimento pessoal das partes, 

ademais, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Decisão 

de id. 22878247 indeferiu o pedido formulado na presente impugnação à 

justiça gratuita, bem como determinou que a parte requerida acostasse 

aos autos declaração de hipossuficiência; determinação devidamente 

cumprida em id. 23089177. Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relato. Fundamento. DECIDO. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento do feito. O requerido arguiu em sua 

peça contestatória ausência de interesse processual ante a ausência de 

renúncia do mandato procuratório; todavia, o requerente em sua 

impugnação, apresentou petição informando renúncia do mandato com a 

juntada de AR comprovando a ciência do requerido em id. 14303707, 

conforme preceitua art. 112 do CPC/2015. Desta forma, deixo de acolher a 

preliminar de ausência de interesse processual. Passo a questão 

meritória. No caso em comento, o autor alega ter sido contratado para 

p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  a d v o c a t í c i o s  n o s  a u t o s  n º 

8010339-59.2015.8.11.0005, que tramitava perante o Juízo do Juizado 

Especial desta Comarca. Para a resolução da lide, aplica-se a distribuição 

do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil de 

2015, segundo o qual, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do 

seu direito (inciso I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito (inciso II). Compulsando os autos, verifica-se que foi 

colacionada pela parte autora os autos tombados sob o nº 

8010339-59.2015.8.11.0005, com petições assinadas pelo requerente (id. 

12048276), sendo que acompanhou o processo do início da sua 

tramitação à prolação da sentença, com posterior pedido de cumprimento 

de sentença, também assinado pelo requerente. Cumpre mencionar que o 

requerido não contesta os trabalhos realizados pelo requerente, alega, 

apenas, que o pagamento se daria na quantia de 30% e não 50%; 

sobretudo, assevera em postulado de id. 22169031, que o débito referente 

aos honorários advocatícios devidos ao Sr. Lincon Barella, ora 

requerente, na quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foram 

quitados no ano de 2016, em espécie e diretamente ao Sr. Lincoln, 

conforme faz prova declaração de quitação da dívida de id. 22169040, 

assinada pelo Sr. Adão Castoldi, ora requerido, e pelo representante legal 

da Galetti Transportes, Comércio e Representação Ltda – ME, requerido da 

demanda em comento. Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADOVCATÍCIOS. 

PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.Tendo o réu logrado 

êxito em comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou 

impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no inciso II, do artigo 

373 do CPC, notadamente pelo contrato de prestação de serviços 

advocatícios e respectivos comprovantes de pagamento, deve ser 

mantida a sentença que julgou improcedente a ação. 2. Apelação 

conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n. 0711892-96.2016.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, CONHECER DO 

APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da 

Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas.” (TJ-AC - APL: 

07118929620168010001, Segunda Câmara Cível, Relator: Regina Ferrari, 

J: 19/03/2019, P: 25/03/2019). Assim, não merece procedência o pedido 

inicial, entendendo-se que já recebeu a parte autora a totalidade dos 

honorários pelos serviços que prestou, conforme se faz prova conjunto 

probatório. Desse modo, considerando-se que a prestação dos serviços 

advocatícios constitui fato incontroverso e não havendo prova de que os 

serviços foram insatisfatórios, impõe-se o arbitramento dos honorários. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, forte no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. DEFIRO a justiça gratuita a parte requerida, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa, na forma do art. 85 e ss. do NCPC, contudo, suspensa exigibilidade 

nos moldes do art. 98, § 3° do NCPC. Após as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000219-71.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LINCON BARELLA REU: ADAO CASTOLDI Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por LINCON 

BARELLA em face de ADÃO CASTOLDI, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata o autor que celebrou contrato verbal de prestação de 

serviços advocatícios com o requerido, representando-o nos autos n° 

8010339-59.2015.8.11.0005 no Juizado Especial Cível do Fórum da 

comarca de Diamantino Estado de Mato Grosso. Assegura que em razão 

da celeridade que o caso necessitava foi formalizada apenas os 

documentos representativos essências do qual o caso necessitava, em 

razão disso, deixaram de formalizar pacto escrito de prestação de 

serviços advocatícios. Informa que acordaram verbalmente honorários no 

patamar de 50% sobre qualquer vantagem aferida nas fases do processo, 

onde essa percentagem deveria ser paga gradativamente, acaso 

houvesse sucesso, parcial ou integral na demanda. Assevera que ajuizou 

as ações necessárias sendo que, algumas foram providas, alguns 

extintos e outros parcialmente sanados. Atesta que quando procurou o 

requerido para obter pagamento pelos serviços, foi substituído por outro 

advogado e informado de que nada lhe devia. Requer a procedência da 

demanda, declarando-se a relação contratual de préstimos advocatícios 

entre as partes, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 

3.117,00 (Três Mil Cento e Dezessete Reais), correspondente ao 

percentual ajustado de 50% sobre o valor atualizado da causa; 

subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios 

pelo Juízo. Instruiu a inicial com documentos. O requerido apresentou 

Contestação (id. 13915838), preliminarmente, impugnando o pedido de 

assistência judiciaria gratuita concedida ao requerente; arguiu ausência de 

interesse processual, ante a ausência de renúncia do mandato 

procuratório; quanto ao mérito rechaçou os argumentos despendidos na 

inicial. O requerente apresentou Impugnação à Contestação (id. 

14303689). Instados a especificar provas que pretendem produzir (id. 

14603440), o requerido pugnou pelo depoimento pessoal das partes, 

ademais, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Decisão 

de id. 22878247 indeferiu o pedido formulado na presente impugnação à 

justiça gratuita, bem como determinou que a parte requerida acostasse 

aos autos declaração de hipossuficiência; determinação devidamente 

cumprida em id. 23089177. Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relato. Fundamento. DECIDO. O caso comporta julgamento antecipado, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 95 de 935



havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento do feito. O requerido arguiu em sua 

peça contestatória ausência de interesse processual ante a ausência de 

renúncia do mandato procuratório; todavia, o requerente em sua 

impugnação, apresentou petição informando renúncia do mandato com a 

juntada de AR comprovando a ciência do requerido em id. 14303707, 

conforme preceitua art. 112 do CPC/2015. Desta forma, deixo de acolher a 

preliminar de ausência de interesse processual. Passo a questão 

meritória. No caso em comento, o autor alega ter sido contratado para 

p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  a d v o c a t í c i o s  n o s  a u t o s  n º 

8010339-59.2015.8.11.0005, que tramitava perante o Juízo do Juizado 

Especial desta Comarca. Para a resolução da lide, aplica-se a distribuição 

do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil de 

2015, segundo o qual, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do 

seu direito (inciso I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito (inciso II). Compulsando os autos, verifica-se que foi 

colacionada pela parte autora os autos tombados sob o nº 

8010339-59.2015.8.11.0005, com petições assinadas pelo requerente (id. 

12048276), sendo que acompanhou o processo do início da sua 

tramitação à prolação da sentença, com posterior pedido de cumprimento 

de sentença, também assinado pelo requerente. Cumpre mencionar que o 

requerido não contesta os trabalhos realizados pelo requerente, alega, 

apenas, que o pagamento se daria na quantia de 30% e não 50%; 

sobretudo, assevera em postulado de id. 22169031, que o débito referente 

aos honorários advocatícios devidos ao Sr. Lincon Barella, ora 

requerente, na quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foram 

quitados no ano de 2016, em espécie e diretamente ao Sr. Lincoln, 

conforme faz prova declaração de quitação da dívida de id. 22169040, 

assinada pelo Sr. Adão Castoldi, ora requerido, e pelo representante legal 

da Galetti Transportes, Comércio e Representação Ltda – ME, requerido da 

demanda em comento. Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADOVCATÍCIOS. 

PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.Tendo o réu logrado 

êxito em comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou 

impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no inciso II, do artigo 

373 do CPC, notadamente pelo contrato de prestação de serviços 

advocatícios e respectivos comprovantes de pagamento, deve ser 

mantida a sentença que julgou improcedente a ação. 2. Apelação 

conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n. 0711892-96.2016.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, CONHECER DO 

APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da 

Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas.” (TJ-AC - APL: 

07118929620168010001, Segunda Câmara Cível, Relator: Regina Ferrari, 

J: 19/03/2019, P: 25/03/2019). Assim, não merece procedência o pedido 

inicial, entendendo-se que já recebeu a parte autora a totalidade dos 

honorários pelos serviços que prestou, conforme se faz prova conjunto 

probatório. Desse modo, considerando-se que a prestação dos serviços 

advocatícios constitui fato incontroverso e não havendo prova de que os 

serviços foram insatisfatórios, impõe-se o arbitramento dos honorários. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, forte no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. DEFIRO a justiça gratuita a parte requerida, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da 

causa, na forma do art. 85 e ss. do NCPC, contudo, suspensa exigibilidade 

nos moldes do art. 98, § 3° do NCPC. Após as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 22 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3746 Nr: 267-82.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vila Nova, Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Gabriela Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT, 

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para realizar a penhora, 

avaliação e intimação. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site 

do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de 

Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que 

a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91542 Nr: 190-77.2014.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alezandra Lucilia Santana de Souza, Mirelly Silva e 

Souza, Peterson Silva e Souza, Weverton Sebastião Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Antonio Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para avaliação dos bens 

e intimação das partes. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site 

do TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de 

Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que 

a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 34-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale dos Arinos Materiais de Construções Ltda 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcos Antonio de A Ribeiro - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4047 Nr: 67-75.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Siqueira Farias, Valéria da Corte 

Rossi, Rossi & Farias Ltda, Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2.739/MT, Jorge Luiz Siqueira Farias - OAB:8.145-B, Plínio José 

de Siqueira Neto - OAB:10405

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio do valor de R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 96 de 935



39.888,29 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove 

centavos) visto que o mesmo não ocorreu por estes autos.DEFIRO o 

pedido de busca de bens e valores via sistema RenaJud e BacenJud, 

proceda-se com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, manifeste-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a busca, 

intime-se a parte exequente para requerer o que de direito.Certifique-se a 

Sra. Gestora, a respeito da carta precatória encaminhada a Comarca de 

Cuiabá-MT, concernente a averbação e penhora do imóvel.Sem prejuízo 

ao exposto, intime-se a executada Valéria da Corte Rossi Farias, para 

informar a conta na qual será depositado o valor de R$ 103,69.Intimem-se 

o representante do Ministério Público, para informar quais as cópias 

possui interesse, de acordo com a resposta ao oficio de fls. 982.INDEFIRO 

o pedido de diligência junto a Caixa Econômica Federal, pois, a executada 

possui competência para tal ato.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 585 Nr: 365-38.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Lino Saibo - 

OAB:3326/SC

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1874-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Aquiles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32134 Nr: 548-86.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Jair dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a 

penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, J: 26/10/2016, P: 

04/11/2016).

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.

Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para que, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 582-90.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Edwirgen Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26233 Nr: 628-21.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87113 Nr: 2814-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Luiz Dal ' Castel, Alencar José Roewer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a 

penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, J: 26/10/2016, P: 

04/11/2016).

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.

Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para que, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112568 Nr: 4007-81.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joas Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

nos termos do art. 91 CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96269 Nr: 3238-44.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.Tanssini Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Restando infrutífera a medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-77.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000615-77.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JUCILENE 

GONZAGA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000561-14.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000561-14.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - Primeiramente, 

cite-se o Requerido para que, querendo, oponha embargos no prazo legal, 

devendo a Sra. Gestora certificar nos autos. II - Após, remeta-se os autos 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM para liquidação 

do débito. Para a efetiva realização do cálculo de liquidação, encaminhe os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por 

malote digital/e-mail. II – Com o retorno dos autos, bem como com o aporte 

do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-10.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEZUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000613-10.2020.8.11.0005. REQUERENTE: JEZUINO DA SILVA 

REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos. I. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está revelada através do comprovante de pagamento juntado aos autos, 

indicando que houve o pagamento em dia do valor inscrito nos órgãos e 

proteção ao crédito pela ré em desfavor do autor, qual seja o débito de R$ 

221,67, vencido em 10/03/2020, pago no dia do vencimento pelo 

reclamante, não obstante, em consulta ao SPC e SERASA realizada pelo 

Juízo, constata-se que no dia 23/03/2020 referido débito foi inserido nos 

órgãos de restrição ao crédito, senão: O perigo da demora é evidente, 

pois, no caso, a parte requerente encontra restrições em seu crédito por 

dívida supostamente adimplida, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre 

eles os funestos efeitos da inclusão do nome no SERASA e SPC- Serviço 

de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de cobrança. Posto isso, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja 

notificada a requerida para que dê baixa na inscrição em questão até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001374-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. L. (AUTOR(A))

D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN DAYSE FERNANDES SILVA OAB - MA10777 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 281/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 27 de Julho 

de 2020 às 14h:00min. Primavera do Leste - MT, 27 de abril de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004741-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. O. S. (REU)

L. P. D. S. (REU)

E. D. N. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURA SILVA DE OLIVEIRA OAB - 427.820.401-97 (REPRESENTANTE)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004741-45.2018.8.11.0037.s 

AUTOR(A): TATIELLE FERNANDA DE SOUZA REU: LEONEL PEREIRA DA 

SILVA, VENICIUS LEONEL DE OLIVEIRA SILVA, ELICLEIDE DO 

NASCIMENTO DA SILVA REPRESENTANTE: MAURA SILVA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Considerando que na sessão de mediação, após contato com 

o Laboratório das Nações, as partes tomaram conhecimento de que o 

exame pericial deverá ser realizado com os avós paternos, determino a 

intimação da parte autora para retificar o polo passivo da demanda 

substituindo os filhos do suposto pai pelos suposto avós paternos. Diante 

da notícia de que os genitores do de cujus são separados, mas residem 

na mesma pequena cidade e há ponto de referência para a localização 

pessoal da suposta avó, uma vez adequado o polo passivo da lide, 

determino que seja deprecada a citação e a coleta e remessa do material 

genético dos supostos pais, encaminhando-se o kit a ser fornecido pelo 

Laboratório das Nações. Para tanto, considerando que a requerente é 

beneficiária da gratuidade da justiça, utilize-se as verbas encaminhadas 
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ao processo código 236463, destinando-se para a coleta e realização do 

exame do DNA. Conste da carta precatória a ser expedida o ponto de 

referência para localização de Neuza e que Manoel deverá ser buscado 

por intermédio dela. Com o retorno da carta precatória, devidamente 

cumprida, intime-se a autora para comparecer com Enzzo ao Laboratório 

das Nações, em 15 dias, e encaminhe-se o material genético dos supostos 

avós paternos para a realização do exame de DNA. Caso os supostos 

avós não sejam encontrados, dê-se vista à autora para dar andamento ao 

feito, em 15 dias, providenciando o endereço dos mesmos ou informando 

data e local de nascimento e nome da mãe da pessoa buscada (para 

consulta de endereço no SIEL) ou CPF (para consulta no Infojud ou 

Renajud). Ante o exposto, cancelo a audiência de conciliação designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Primavera do Leste, 

08/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001893-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO MAHNIC (REQUERIDO)

ALINE BRAFF MAHNIC (REQUERIDO)

P. E. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001893-85.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: ANDREA SANTOS DE MEDEIROS REQUERIDO: EDNO 

MAHNIC, P. E. M. Vistos etc. Diante do teor da certidão retro e observando 

a incompatibilidade da decisão de Id Num. 31329004 - Pág. 1 com os 

presentes autos, verifiquei o equívoco no lançamento da referida decisão 

que, na verdade, pertence aos autos nº 1001893-17.2020. Desse modo, 

retificando os autos, determino o cancelamento da decisão constante no Id 

Num. 31329004 - Pág. 1. Outrossim, quanto ao presente feito de ação de 

reconhecimento de união estável post mortem, verifico que Edno faleceu 

deixando, segundo consta da certidão de óbito, dois filhos, tendo a autora 

arrolado somente um deles sendo o menor Pedro, filho de Edno com a 

requerente, que, consequentemente, o representa, tendo constituído a 

mesma procuradora (Id Num. Num. 12465296 - Pág. 1 e 19357800 - Pág. 

2). Segundo se extrai da petição de Id Num. 23030076 - Pág. 1, a outra 

filha de Edno seria Aline, que sequer foi citada na presente ação (não 

qualificada no presente feito, mas representada por advogado no 

processo nº 1003832-37.2017.811.0037 - processo de inventário de 

Pedro Duilio, pai de Edno. Compulsando o referido processo sucessório 

(nº 1003832-37.2017.811.0037), observei que, em audiência, os 

presentes acordaram sobre o reconhecimento da união de Andrea e Edno 

no período 2006 até a data do óbito de Edno. Inobstante Aline não se 

encontrar presente no ato, apresentou concordância com os termos do 

acordo posteriormente, através do advogado Dr. Tailor. Anexo à presente 

decisão o citado termo de audiência e a manifestação da herdeira Aline. 

Antes de proceder ao julgamento da ação de reconhecimento da união 

estável, determino a intimação de Andrea e Pedro (menor), por meio da 

advogada constituída, a fim de que informem se há outras provas à 

produzir. Outrossim, intime-se a herdeira Aline, que reside em Genebra, na 

Suíça, segundo procuração constante no processo nº 

1003832-37.2017.811.0037, por meio do advogado Dr. Tailor Henrique de 

Souza, para que se manifeste nos autos, indicando se o causídico também 

representa a herdeira nesse feito e, em caso positivo, requeira o que 

entender de direito. Após, dê-se vista ao Ministério Público para emitir 

parecer. Por fim, considerando que no processo sucessório referente ao 

óbito de Edno Machnic de nº 1002981-61.2018.8.11.0037, há audiência 

designada para o dia 05/11/2020, ocasião em que todas as partes 

deverão estar presentes pessoalmente ou por meio de representantes, 

designo audiência de conciliação também no presente feito para ajustar a 

sua finalização, com as partes e em conjunto com o processo de 

inventário, para o dia 05/11/2020 às 15:00 horas. Solicite-se imediatamente 

a devolução da carta precatória nº 1003555-55.2019.8.11.0003, remetida 

para a citação de Pedro em Rondonópolis, considerando que seu 

endereço é em Primavera do Leste/MT (Id Num. 12465296 - Pág. 1). 

Cite-se e intime-se Aline. Intimem-se Andrea e Pedro. Dê-se ciência e vista 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, 27/04/2020. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CATINGUEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006763-76.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVANILDA CATINGUEIRO SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 
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Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007927-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDRIANA KLEIN SONALIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007927-76.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EDRIANA KLEIN SONALIO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 
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prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o Advogado do REQUERENTE para apresentar as contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003914-34.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP RÉU: PRIMUS 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 11 de Dezembro de 2019, às 

13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2019. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004469-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004469-17.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CALCARIO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 
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afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004436-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO 

(IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004436-27.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: COOPERATIVA MISTA DE 

DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004414-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP 

(IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004414-66.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: SANTA CLARA COMERCIO E 

REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 
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Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004411-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004411-14.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 
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normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004412-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO HENRIQUE SANTOS ROLIM - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004412-96.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RENATO HENRIQUE SANTOS ROLIM - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 105 de 935



embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004419-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

AMANDA FERREIRA BORGES OAB - MT24984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES SILVA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004419-88.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: JOSE RODRIGUES SILVA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002056-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

 

I n t i m a ç ã o para comparecer(em) à audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Conciliação - Fórum Data: 11/10/2017 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004443-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004443-19.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA Vistos 
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etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária 

Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004402-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004402-52.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 
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ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004416-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTOX SA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004416-36.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: NORTOX SA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 108 de 935



concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004556-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004556-70.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004426-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS LUCHESE DECORACOES LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 21 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o Advogado do REQUERENTE para apresentar as contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002056-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

 

I n t i m a ç ã o para comparecer(em) à audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Conciliação - Fórum Data: 11/10/2017 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002198-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REU)

KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REU)

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REU)

DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA 

(REU)

MACROSEEDS INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDSON SILVA DA COSTA OAB - PR37790 (ADVOGADO(A))

ROGERS ANTONIO CORSO OAB - RS46555 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 04/10/2017 Hora: 

15:30.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003678-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BENTHIEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003678-19.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OSVALDO BENTHIEN JUNIOR 

REQUERIDO: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar documento indispensável à propositura da ação 

(Certificado de Registro de Veículo, inclusive com o licenciamento anual), 

em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 28 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000620-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINOR MACCARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000620-37.2019.8.11.0037; 

REQUERENTE: CLAUDINOR MACCARINI REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA O GESTOR JUDICIÁRIO 

DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 09/10/2019 , às 14H00min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de agosto de 2019. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002198-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REU)

KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REU)

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REU)

DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA 

(REU)

MACROSEEDS INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DA COSTA OAB - PR37790 (ADVOGADO(A))

ROGERS ANTONIO CORSO OAB - RS46555 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 04/10/2017 Hora: 

15:30.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002131-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISENANDO GUEDES SILVA (EXECUTADO)

LEIDIANA FERREIRA CAVALCANTE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002131-36.2020.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Silva e Macedo Advogados Associados Executados: 

Sisenando Guedes Silva e Leidiana Ferreira Cavalcante de Souza Vistos 

etc. Ante o teor da Lei Estadual nº 11.077/2020, revogo o despacho 

derradeiro (Num. 31525070). Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

sobre a ilegitimidade passiva da vendedora Leidiana Ferreira Cavalcante 

de Souza, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005808-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005808-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DAVID DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 
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expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 17 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001836-33.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CARLOS CESAR VIEIRA DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 
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qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de agosto de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001410-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento à decisão anterior, designo a realização da perícia para o 

dia 09 de novembro de 2017, às 13hs, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do fórum 

desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000083-41.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Rafael Lopes da 

Silva Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 
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de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 2019. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001410-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento à decisão anterior, designo a realização da perícia para o 

dia 09 de novembro de 2017, às 13hs, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do fórum 

desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007927-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDRIANA KLEIN SONALIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007927-76.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EDRIANA KLEIN SONALIO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002154-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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CRIACAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES CAETANO DA SILVA (EXECUTADO)

LUCAS EDUARDO LANIUS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JULIANA ROSSETO VANDERLEI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002154-79.2020.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Exequente: 

Criacapital Fomento Mercantil Ltda. Executados: Oficina dos Vidros Ltda. 

EPP e Outros Vistos etc. Intime-se a parte autora para promover o efetivo 

recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISENANDO GUEDES SILVA (EXECUTADO)

VALDIANA FERREIRA CAVALCANTE DE SOUZA (EXECUTADO)

LUIZ ANDRE COSTA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002133-06.2020.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Silva e Macedo Advogados Associados Executados: 

Sisenando Guedes Silva e Outros Vistos etc. Em cumprimento ao disposto 

no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se sobre a ilegitimidade passiva dos vendedores Valdiana 

Ferreira Cavalcante de Souza e Luiz André Costa Ribeiro, em 15 (quinze) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007062-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES BARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007062-53.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Jefferson Alves 

Baroni Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Requisite-se a certidão de óbito da parte autora. Nos termos do artigo 10 

do CPC,ouça-se o mandatário legal da parte autora sobre o petitório (Num. 

30938514), no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO CELESTINO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão anterior, designo a realização da perícia para o 

dia 10 de novembro de 2017, às 13hs, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do fórum 

desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004605-82.2017.8.11.0037 AUTOR: JULIO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 
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Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Encaminhe-se ao perito 

nomeado os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de setembro de 

2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004104-31.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCOS VINICIUS PEREIRA 

RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), em face do grau de especialidade 

do profissional, o lugar exigido para prestação do serviço (fornecido pelo 

perito) e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Encaminhe-se ao perito 
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nomeado os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 de agosto de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000726-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Autos nº1000726-33.2018.8.11.0037 

– PJE Embargos à Execução Vistos etc. O requerimento de julgamento da 

exceção de pré-executividade, deve ser formulado nos autos da 

execução. Cumpra-se integramente a determinação judicial derradeira (ID. 

20155128). Às providências. Primavera do Leste (MT), 10 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002080-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002080-93.2018.8.11.0037 (PJe) Liquidação de Sentença Liquidante: 

Ivanete dos Santos Freitas Executados: Ympactus Comercial S/A e Outros 

Vistos etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por 

Ivanete dos Santos Freitas em face de Ympactus Comercial Ltda. – 

Telexfree, com integralização do litisconsórcio passivo necessário com 

inclusão dos sócios Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e 

James Matthew Merrill, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ante a 

ausência de prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as 

partes, e considerando que esse ônus compete a parte requerente, a 

parte autora foi intimada para apresentar comprovante de vínculo com a 

empresa requerida, porém manteve-se inerte. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

exibição de documentos e subsequente liquidação de sentença demandam 

a apresentação de um mínimo de prova documental que demostre a 

relação jurídica firmada entre as partes. Embora seja crível a ausência de 

acesso à plataforma digital da empresa demandada, fato é que do autor é 

esperado a diligência de arquivo de algum comprovante de operação 

bancária que demonstre a aquisição, ainda que parcial, dos kits. 

Inexistindo tal comprovação, a ação deve ser extinta por ausência de 

pressuposto processual. A parte requerida foi intimada para apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Para admissão da pena de confesso, é evidente que a parte autora deve 

apontar o fato e trazer elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já 

que é seu ônus instruir a petição inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. De fato, ao juiz compete a aplicação 

da lei, não podendo suprir diligência que compete à parte autora, 

especialmente porque foi ela que, voluntariamente, aderiu ao contrato, 

presumindo-se conhecer o valor investido, os resgates efetuados e 

demais operações realizadas, com o mínimo de prova documental. Isso 

posto, ausente documento mínimo indispensável à propositura da ação, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ante a 

concessão da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 18 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000953-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA RODRIGUES CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000953-23.2018.8.11.0037 (PJe) Liquidação de Sentença Liquidante: 

Keilla Rodrigues Carrijo Executados: Ympactus Comercial S/A e Outros 

Vistos etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por Keilla 

Rodrigues Carrijo em face de Ympactus Comercial Ltda. – Telexfree, com 

integralização do litisconsórcio passivo necessário com inclusão dos 

sócios Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew 

Merrill, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ante a ausência de 

prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as partes, e 

considerando que esse ônus compete a parte requerente, a parte autora 

foi intimada para apresentar comprovante de vínculo com a empresa 

requerida, porém manteve-se inerte. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A exibição 

de documentos e subsequente liquidação de sentença demandam a 

apresentação de um mínimo de prova documental que demostre a relação 

jurídica firmada entre as partes. Embora seja crível a ausência de acesso 

à plataforma digital da empresa demandada, fato é que do autor é 

esperado a diligência de arquivo de algum comprovante de operação 

bancária que demonstre a aquisição, ainda que parcial, dos kits. 

Inexistindo tal comprovação, a ação deve ser extinta por ausência de 

pressuposto processual. A parte requerida foi intimada para apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Para admissão da pena de confesso, é evidente que a parte autora deve 

apontar o fato e trazer elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já 

que é seu ônus instruir a petição inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. De fato, ao juiz compete a aplicação 

da lei, não podendo suprir diligência que compete à parte autora, 

especialmente porque foi ela que, voluntariamente, aderiu ao contrato, 

presumindo-se conhecer o valor investido, os resgates efetuados e 

demais operações realizadas, com o mínimo de prova documental. Isso 

posto, ausente documento mínimo indispensável à propositura da ação, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ante a 

concessão da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 18 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000950-68.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL VIANA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000950-68.2018.8.11.0037 (PJe) Liquidação de Sentença Liquidante: 

Izabel Viana de Barros Executados: Ympactus Comercial S/A e Outros 

Vistos etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por 

Izabel Viana de Barros em face de Ympactus Comercial Ltda. – Telexfree, 

com integralização do litisconsórcio passivo necessário com inclusão dos 

sócios Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew 

Merrill, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ante a ausência de 

prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as partes, e 

considerando que esse ônus compete a parte requerente, a parte autora 

foi intimada para apresentar comprovante de vínculo com a empresa 

requerida, porém manteve-se inerte. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A exibição 

de documentos e subsequente liquidação de sentença demandam a 

apresentação de um mínimo de prova documental que demostre a relação 

jurídica firmada entre as partes. Embora seja crível a ausência de acesso 

à plataforma digital da empresa demandada, fato é que do autor é 

esperado a diligência de arquivo de algum comprovante de operação 

bancária que demonstre a aquisição, ainda que parcial, dos kits. 

Inexistindo tal comprovação, a ação deve ser extinta por ausência de 

pressuposto processual. A parte requerida foi intimada para apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Para admissão da pena de confesso, é evidente que a parte autora deve 

apontar o fato e trazer elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já 

que é seu ônus instruir a petição inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. De fato, ao juiz compete a aplicação 

da lei, não podendo suprir diligência que compete à parte autora, 

especialmente porque foi ela que, voluntariamente, aderiu ao contrato, 

presumindo-se conhecer o valor investido, os resgates efetuados e 

demais operações realizadas, com o mínimo de prova documental. Isso 

posto, ausente documento mínimo indispensável à propositura da ação, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ante a 

concessão da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 18 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000949-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000949-83.2018.8.11.0037 (PJe) Liquidação de Sentença Liquidante: 

Daniella dos Santos Pereira Executados: Ympactus Comercial S/A e 

Outros Vistos etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta 

por Daniella dos Santos Pereira em face de Ympactus Comercial Ltda. – 

Telexfree, com integralização do litisconsórcio passivo necessário com 

inclusão dos sócios Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e 

James Matthew Merrill, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ante a 

ausência de prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as 

partes, e considerando que esse ônus compete a parte requerente, a 

parte autora foi intimada para apresentar comprovante de vínculo com a 

empresa requerida, porém manteve-se inerte. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

exibição de documentos e subsequente liquidação de sentença demandam 

a apresentação de um mínimo de prova documental que demostre a 

relação jurídica firmada entre as partes. Embora seja crível a ausência de 

acesso à plataforma digital da empresa demandada, fato é que do autor é 

esperado a diligência de arquivo de algum comprovante de operação 

bancária que demonstre a aquisição, ainda que parcial, dos kits. 

Inexistindo tal comprovação, a ação deve ser extinta por ausência de 

pressuposto processual. A parte requerida foi intimada para apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Para admissão da pena de confesso, é evidente que a parte autora deve 

apontar o fato e trazer elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já 

que é seu ônus instruir a petição inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. De fato, ao juiz compete a aplicação 

da lei, não podendo suprir diligência que compete à parte autora, 

especialmente porque foi ela que, voluntariamente, aderiu ao contrato, 

presumindo-se conhecer o valor investido, os resgates efetuados e 

demais operações realizadas, com o mínimo de prova documental. Isso 

posto, ausente documento mínimo indispensável à propositura da ação, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ante a 

concessão da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 18 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000870-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOAO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000870-07.2018.8.11.0037 Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e 

Danos c/c Busca e Apreensão de Máquina Agrícola Requerente: Roberto 

João Weber Requerido: Flávio Antônio Ferrazza Vistos etc. Trata-se de 

ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos c/c busca e apreensão 

de máquina agrícola, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta 

por Roberto João Weber em face de Flavio Antônio Ferrazza, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se 

no descumprimento contratual, especificamente a ausência de pagamento 

das parcelas pactuadas, relativo ao negócio de compra e venda do 

veículo Colheitadeira John Deere, Modelo 9570 STS, Chassi 

CQ9570A090094, ano 2009 e uma plataforma de corte John Deere, Modelo 

30 PES, Chassi CQ0630A090101. Em sede de tutela provisória de urgência 

de natureza cautelar postula pela imediata busca e apreensão dos bens 

descritos. Os pedidos de mérito consubstanciam-se: i) a resolução do 
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contrato celebrado entre o requerente e o requerido e a restituição das 

partes ao status quo ante com a determinação da devolução da 

colheitadeira e da plataforma, perdendo o Requerido, em favor do 

Requerente tudo que lhe foi pago por conta da depreciação da máquina 

nesses dois anos;; ii) a condenação, ainda, do Requerido no pagamento 

das perdas e danos equivalentes a 6 safras, no valor a ser apurado em 

liquidação de sentença, usando como critério o valor de mercado da soja e 

milho e a quantidade que a máquina colhe em cada safra, bem como no 

pagamento das custas, taxas e honorários advocatícios arbitrados em 

20% (vinte por cento) do valor dado à causa, devidamente corrigido. A 

petição inicial foi instruída com documentos e fotocópia do contrato. 

Audiência de justificação prévia realizada (Num.12094603). O pedido de 

tutela de urgência foi deferido (Num. 12122676). A tentativa de conciliação 

restou infrutífera (Num. 13236459). Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida contestou a ação arguindo, em 

preliminar, a inépcia da petição inicial em face da ausência de juntada de 

provas para efeito de ressarcimento. No mérito, admitiu o atraso no 

pagamento da parcela vencida no dia 30/04/2017, no valor de R$ 

130.000,00 (cento e trinta mil reais), por descontroles financeiros. 

Prossegue afirmando que pediu para que o autor aguardasse o término da 

colheita da safra/2018 para pagar o valor restante da parcela que venceu 

no dia 30/04/2017 e também se comprometeu em já adiantar o pagamento 

integral da parcela que iria vencer no dia 30/04/2018. Infelizmente tal 

tentativa de negociação restou infrutífera (Num. 13673813). A 

contestação foi instruída com documentos. Impugnação à contestação. 

Intimadas para especificação de provas, a parte autora postulou pela 

oitiva de testemunhas (Num. 19254711) e a parte requerida permaneceu 

silente (Num. 31304941). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia 

não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia 

e celeridade processual, conheço do pedido e julgo antecipadamente o 

mérito. A celebração do negócio jurídico e a inadimplência quanto ao 

pagamento tempestivo da parcela vencida no dia 30/04/2017, no valor de 

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), são incontroversas. De fato, o 

requerido admitiu o atraso no pagamento por descontroles financeiros, 

inclusive noticiando que solicitou, ao autor, que aguardasse o término da 

colheita da safra/2018 para adimplemento da parcela, comprometendo-se, 

na oportunidade, a adiantar o pagamento integral da parcela então 

vincenda no dia 30/04/2018. Não há, portanto, qualquer imputação de fato 

que desqualifique o direito material do autor, o qual não estava, por força 

de lei, obrigado a tolerar atraso no pagamento, tampouco conceder 

moratória. Embora seja viável juridicamente a rescisão contratual, as arras 

não foram pactuadas, motivo pelo qual configura enriquecimento ilícito a 

retenção pecuniária pretendida pelo autor, devendo as partes retornarem 

ao status quo ante, com apuração de eventuais perdas e danos em 

liquidação de sentença. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Roberto João Weber em face de 

Flavio Antônio Ferrazza e declaro rescindido o contrato celebrado entre 

as partes, retornando as partes ao status quo ante, bem como condeno a 

parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem 

apurados em liquidação de sentença. Por consequência, julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da parte autora, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, em face do julgamento antecipado do 

mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo 

formulação de pedido de liquidação de sentença, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

25 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CARRELO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1000830-93.2016.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Jesse Carrelo Carvalho Executado: 

Porto Seguro Companhia de Seguros Vistos etc. Trata-se de procedimento 

de cumprimento de sentença manejado por Jesse Carrelo Carvalho em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A obrigação executada foi integralmente adimplida. Isso 

posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação e 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

526, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 18 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001797-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MOURA RIBEIRO OAB - RJ206217 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento provisório.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000975-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FERNANDES FEITOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005952-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIO VENDRAMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA WICHINESKI JUNIOR OAB - PR75211 (ADVOGADO(A))

WAGNER DE SOUZA MOURA OAB - PR62673 (ADVOGADO(A))

ROGERIO CALAZANS DA SILVA OAB - PR35955 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

IRIETE CARDOSO CECATTO (EXECUTADO)

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-13.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

SULFABRAS SULFATOS DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO TORRES DE MOURA FILHO OAB - MG96427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud. Intimo ainda o requerido 

da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, Art. 5º, §1º e Art. 

841, CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000811-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FRANCISCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado da parte exequente para requerer o que entender de 

direito, nos termos do §3º, do artigo 523, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000811-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FRANCISCA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001285-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CONCEICAO ZAMPAR (EXECUTADO)

BSG COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR GOMES (EXECUTADO)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CLAUDIA MUSA MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJE nº 1001934-52.2018.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Exequente: Orcival 

Gouveia Guimarães Executada: Elizangela Elias Paes Marodin - ME Vistos 

etc. Determino às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC, 

art.854). Autorizo a penhora dos bens móveis, consoante indicação da 

parte exequente, desde que encontrados na posse da parte executada. 

Intime-se a parte exequente para manifestar eventual interesse na 

penhora do veículo objeto da restrição veicular via sistema RENAJUD 

(Num.26511038), em 15 (quinze) dias. Havendo interesse, penhore-se o 

automotor, na forma do artigo 845, §1º, do Código de Processo Civil, 

intimando a parte executada (CPC, art.841). Ato contínuo, avalie-se o bem, 

no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará 

de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os 

bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o 

valor dos bens (CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as partes 

para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento. Realizadas a penhora e a 

avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, 

art.875). Inexistindo interesse, baixe-se a restrição judicial. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 29 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002062-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELI NUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud. Intimo ainda o requerido 

da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, Art. 5º, §1º e Art. 

841, CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002185-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASPORTO - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO 

SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA SANDRA FERNANDES SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 
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manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003150-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA (EXECUTADO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

DJALMA VIEIRA (EXECUTADO)

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003790-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SANTOS MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO CELESTINO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão anterior, designo a realização da perícia para o 

dia 10 de novembro de 2017, às 13hs, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do fórum 

desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004605-82.2017.8.11.0037 AUTOR: JULIO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 
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plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Encaminhe-se ao perito 

nomeado os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de setembro de 

2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004104-31.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCOS VINICIUS PEREIRA 

RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), em face do grau de especialidade 

do profissional, o lugar exigido para prestação do serviço (fornecido pelo 

perito) e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Encaminhe-se ao perito 

nomeado os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 30 de agosto de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002148-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS BEE (REQUERIDO)

CAMILA SCHARLAU BEE (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CATINGUEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006763-76.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVANILDA CATINGUEIRO SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 
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Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003914-34.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP RÉU: PRIMUS 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 11 de Dezembro de 2019, às 

13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2019. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000620-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINOR MACCARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000620-37.2019.8.11.0037; 

REQUERENTE: CLAUDINOR MACCARINI REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA O GESTOR JUDICIÁRIO 

DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 
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designa a audiência de conciliação para o dia 09/10/2019 , às 14H00min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de agosto de 2019. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005808-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005808-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DAVID DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 17 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001836-33.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CARLOS CESAR VIEIRA DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 
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Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de agosto de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000083-41.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Rafael Lopes da 

Silva Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 
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da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 2019. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO CELESTINO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001336-35.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: João Filho Celestino Siqueira Requerida: Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por João Filho Celestino Siqueira em face Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, a parte requerente, 

devidamente intimada para apresentar o requerimento administrativo, sob 

pena de extinção (Num. 19273565), manteve-se inerte, consoante certidão 

inclusa (Num. 31275612). Formalizados os autos, vieram para deliberação. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Não comprovado o regular protocolo do 

requerimento administrativo, declaro a carência de ação por ausência de 

comprovação de interesse processual e julgo extinto o processo por 

sentença sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 

de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios de seguro dpvat (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003591-29.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança Requerente: Weder 

Oliveira dos Santos Requerida: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por 

Weder Oliveira dos Santos em face de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A, objetivando o recebimento de seguro por invalidez 

permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido 

vítima de acidente de trânsito na data de 14 de abril de 2018, quando 

trafegava com uma motocicleta pela Rua da Aciple. Afirma, outrossim, que 

em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido 

por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta a ausência de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente noticiado, bem como a ausência 

de ausência de comprovação da cobertura para o veículo envolvido (Num. 

14978026). Perícia médica inclusa (Num. 17594179). A parte requerida 

manifestou quanto ao laudo pericial (Num. 18698354), a parte autora 

mante-se inerte. A parte autora não impugnou à contestação. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

09/08/2019 (Num. 24808222), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 118306 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como média (50%) em membro inferior 
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esquerdo (70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM 

TRATOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o 

expediente de trabalho não descaracteriza o fato como acidente de 

trânsito, haja vista ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

03318892320178090119, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de 

Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE 

TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações 

de indenização de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos 

indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a 

Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido 

no exercício do trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do 

acidente e do dano decorrente, a referida legislação impõe que o veículo 

automotor seja causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos 

envolvendo trator, veículo automotor terrestre são passíveis de 

indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 

10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – 

NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – 

INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Weder Oliveira dos Santos em face de Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, na Ação de Cobrança e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003276-35.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Edmar Francisco da Silva Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Edmar Francisco da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 14 de 

janeiro de 2016, quando trafegava com uma motocicleta pelo Bairro Nova 

Esperança. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, impugna a assinatura da requerente nos documentos 

encartados, bem como aponta a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência juntado (Num. 10511159). Perícia médica inclusa (Num. 

13136886). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 
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13547066 e Num. 13720396). Após devidamente intimada sobre a 

impugnação realizada pela requerida, a parte autora declarou a 

autenticidade dos documentos (Num. 20265581). A parte autora não 

impugnou à contestação. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. das preliminares Do requerimento administrativo A parte autora 

comprovou nos autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo 

está datado de 16/06/2017 (Num. 9192839), sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 304320 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como intensa (75%) em tornozelo direito 

(25%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Edmar Francisco da Silva em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 
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Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, , com subsequente baixa e arquivamento 

dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004922-80.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Valdeci da Silva Arcal Requerida: Porto Seguro CIA. 

de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT), proposta por Valdeci da Silva Arcal em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento de seguro por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 19 de julho de 

2017, quando trafegava com uma motocicleta pelo Bairro São Cristóvão. 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a ausência de provas quanto a invalidez permanente da 

requerente, bem como aponta a ausência de nexo causal entre a invalidez 

e o acidente noticiado (Num. 16839808). Perícia médica inclusa (Num. 

20394881). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

20806178 e Num. 20955523). A parte autora não impugnou à contestação. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

12/09/2017 (Num. 10338483), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Insta consignar que a contestação ofertada 

denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a 

preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em 

retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder 

Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU nº 9452, Registro n° 50374 de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal, ambos confeccionados em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade como intensa (75%) em tornozelo esquerdo (25%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 
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HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Valdeci da Silva Arcal em face de Porto Seguro CIA. 

de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ e indeferindo o pedido de dano 

moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

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

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007387-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1007387-28.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais e Materiais Requerente: Jéssica dos Santos Amorin Requerido: 

Unic Educacional Ltda. Vistos etc. Inexistindo formalização de acordo, 

passo a sanear o processo. Não há preliminares a serem apreciadas. 

Julgo, por conseguinte, o processo saneado. I – Dos pontos 

controvertidos Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos 

controvertidos: a) envio da documentação exigida pela instituição; b) 

cumprimento das obrigações estudantis, conforme disposição contratual; 

c) eventual abusividade da exigência de entrega de documento para 

conclusão de curso; d) dano decorrente da ausência de formação 

profissional. II – Das questões relevantes de direito para o mérito A 

questão relativa aos pressupostos legais da responsabilidade civil, bem 

como da legislação que define as diretrizes e bases da educação nacional 

(Lei nº 9.394/96). III – Do requerimento de provas e ônus processuais das 

partes O ônus da prova deve observar o disposto no artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova documental, 

observado, todavia, o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, 

bem como a prova testemunhal. Indefiro, outrossim, o requerimento de 

depoimento pessoal formulado pela parte autora, haja vista ser 

incompatível com o disposto no artigo 385 do Código de Processo Civil. O 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da intimação (CPC, 357, §4º). Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). IV – Da designação da audiência de instrução e julgamento 

Ultimado o período de teletrabalho, agende-se audiência de instrução. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ CERTIDÃO Em razão das alegações acerca do 

pagamento da indenização em sede administrativa (Num. 10965829), intimo 

a parte autora para manifestar-se, nos moldes do artigo 10 do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005609-57.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Celio Marinho dos Santos Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Celio Marinho dos Santos em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 06 de 

agosto de 2017, quando trafegava com um veículo pela BR 070, Km 10. 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a ausência do boletim de ocorrência, bem como a 

inexistência de provas quanto a invalidez permanente narrada (Num. 

12367715). Perícia médica inclusa (Num. 14182421). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 15157016 e Num. 15307281). 

Complementação ao laudo pericial (Num. 19899736). A parte autora não 

impugnou à contestação. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. das preliminares Do requerimento administrativo A parte autora 

comprovou nos autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo 

está datado de 23/10/2017 (Num. 10851442), sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Insta consignar que a contestação 
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ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU nº 4391, Registro n° 54435 de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal, confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade como residual (10%) devido a lesão neurológica (100%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Celio Marinho dos Santos em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003179-98.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILTO ROSA ALVES OAB - MT22110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003179-98.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Ronaldo Locatelli 

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, com pedido liminar, proposta por Ronaldo 

Locatelli em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a declaração da 

inexistência do débito cobrado pela recuperação de consumo (UC 

6/2093496-4), bem como a indenização por danos morais advindos da 

cobrança indevida e restrição nominal. A pretensão material 

fundamenta-se na inobservância das determinações técnicas e 

normativas para a apuração de falha em medidor de energia, sendo que 

durante a inspeção realizada pelos funcionários da concessionária, houve 

apuração de falha tão somente no equipamento denominado 

Transformador de Corrente TC, o qual teria se queimado, motivo pelo qual 

seria removido para apuração da responsabilidade sobre o defeito e 

distribuição do ônus da manutenção. Todavia, sem qualquer 

acompanhamento pelos funcionários da unidade rural inspecionada, houve 

remoção do equipamento responsável pela leitura de consumo, bem como 

encaminhamento para avaliação pericial, a qual teria constatado 

irregularidade no processamento de informação, com recuperação de 

consumo e emissão de fatura de consumo projetado referente ao período 

irregular, no valor de R$ 147.701,00. (cento e quarenta e sete mil, 

setecentos e um reais), sendo os procedimentos realizados sem regular 

comunicação ao consumidor, ensejando inclusive a restrição nominal 

diante do inadimplemento, contestado administrativamente, circunstâncias 

que caracterizaram a mácula moral. Deferida a tutela provisória de 

urgência (Num.14491718). Audiência de conciliação infrutífera 

(Num.15719256). Formada a angularidade da relação jurídica processual, 

a requerida contestou a ação, sustentando ter constatado a irregularidade 

durante a inspeção, com encaminhamento do equipamento de medição de 

energia elétrica com estrita observância da previsão normativa do setor de 

eletricidade (Resolução nº 414/2010 – ANEEL), inexistindo, portanto, 

ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária passível da anulação 

da cobrança ou indenização (Num.16022862). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando a arguição defensiva, asseverando 

a irregularidade no procedimento de verificação, protestando pelo 

julgamento procedente da ação, ressaltando que no bojo do termo de 

ocorrência de inspeção houve descrição apenas da manutenção do 

transformador de corrente, o que denota a verossimilhança da alegação 

do consumidor (Num.16487952). As partes foram intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, requerendo a parte 

autora a produção de prova testemunhal, com designação de audiência de 

instrução (Num.19594930). A parte demandada protestou pelo julgamento 

antecipado do pedido (Num.19961020) Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o pedido. A questão controvertida 

cinge-se à regularidade do procedimento de constatação em aparelho 

eletrônico responsável por atestar o consumo energético na unidade 

consumidora da parte requerente (UC 6/2093496-4), bem como a 

regularidade da fatura de cobrança gerada a partir dessa manutenção. É 

incontroverso, ante as provas acostadas aos autos, que a parte 

demandada efetuou manutenção nas dependências elétricas que 

abastecem a unidade consumidora da parte autora. Em se tratando de 

inspeção para apuração de irregularidade, tal manutenção deve, 

inexoravelmente, seguir os ditames normativos esculpidos na Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, especialmente, no que tange à 

oportunização ao contraditório e a ampla defesa de que trata o §5º do 

mencionado diploma. Observe: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do 

TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e 

demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha 

manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5º Nos casos em 

que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica.” (Grifei). A análise do 

material probatório colacionado aos autos revela que o procedimento 

administrativo foi executado de forma irregular, deixando a concessionária 

de adotar as providencias legais na hipótese de remoção e substituição do 

equipamento de leitura de consumo, não oportunizando ao consumidor o 

mencionado contraditório e ampla defesa, ao passo que 

independentemente de eventual constatação de irregularidade, o 

procedimento adotado, por si só, macula qualquer avaliação pericial. De 

fato, muito embora a concessionária aduza a regularidade do 

procedimento, ressaltando a presunção de veracidade das informações 

declaradas pelo prestador do serviço público, tal presunção, como é 

cediço, é relativa (iuris tantum), só vigorando até prova em contrário, 

sendo relativizada no caso dos autos diante da descrição, no próprio 

termo de ocorrência de inspeção, a manutenção do equipamento 

denominado Transformador de Corrente TC (Num.16022849 – pág.09). 

Ademais, não há prova do cumprimento das demais disposições relativas 

à remoção do equipamento e comunicação ao consumidor. Sob tal prisma, 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem 

entendendo pela ilegalidade da cobrança, consoante ementa que 

transcrevo: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO. PROVAS INSUFICIENTES 

COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo visando a recuperação de consumo, desde que garantido o 

contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar qualquer 

irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 414/2010. 

ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento interno com prova 

de prévia comunicação ao consumidor, com antecedência de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001, comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), as condutas da 

concessionária com o objetivo de recuperar o suposto crédito 

caracterizam ato ilícito, porquanto a cobrança é indevida. (...). (Turma 

Recursal Única do TJMT - Recurso Inominado nº 006.2010.051.631-6. 

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis. Rel. Dr. Hildebrando da 

Costa Marques, J. 22/08/2013, Data de Publicação 22/08/2013). Destarte, 

considerando que o procedimento de apuração de eventual fraude não 

obedeceu às disposições regulamentares, declaro a nulidade da cobrança 

projetada. Nesse passo, restando evidenciada a inexistência do débito e 

constatada a prática de ato ilícito, com inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes, tal fato gerou efetiva mácula moral. Logo, configurada a 

mácula moral (cobrança e inscrição indevida), resta tão somente apurar o 

quantum indenizatório com base nos elementos probatórios coligidos. No 

que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar 

específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita: • 

Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – não há qualquer 

prova da repercussão para além da negativa de empréstimo bancário; • 

Intensidade do ânimo de ofender – a negligência é patente, caracterizada 

especialmente pela ausência de diligências mínimas na relação de 

consumo; • Posição social do ofendido – o autor se qualificou como 

agricultor, não havendo prova da capacidade financeira. • Situação 
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econômica do ofensor – trata-se de concessionária de energia elétrica de 

grande porte, com capacidade financeira inegável; Portanto, reputo 

adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte 

autora. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Ronaldo Locatelli em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, e declaro a inexistência da dívida 

mencionada nos autos, determinando a exclusão definitiva da restrição 

nominal pela cobrança indevida, bem como condeno a demandada ao 

pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC 

(STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data 

da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Ratifico a 

tutela de urgência. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou 

o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002164-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DINES ROQUE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA (EMBARGADO)

GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA (EMBARGADO)

LUIS HENRIQUE ORTEGA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002164-26.2020.8.11.0037 

Embargos de Terceiro Embargante: Marcelo Caetano Dines Roque 

Embargados: Sinagro Produtos Agropecuários S/A e Outros Vistos etc. 

Aguarde-se o prazo para recolhimento da guia (vencimento 02/05/2020). 

Acaso vencida e não arrecadada, intime-se a parte autora para promover 

o efetivo recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

Transcorrido o prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005456-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALSEU AMARAL HANKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005456-24.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais Requerente: Alseu Amaral Hanke Requerida: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, com 

pedido de antecipação de tutela, proposta por Alseu Amaral Hanke em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a declaração da 

inexistência do débito cobrado pela recuperação de consumo na unidade 

UC nº 6/2179817-8. A pretensão material fundamenta-se na suposta 

constatação de irregularidade na leitura do equipamento responsável pela 

apuração do consumo de energia elétrica da unidade residencial do autor, 

cujo aparelho foi submetido a verificação e confirmada falha por perícia 

técnica, sendo emitida fatura do consumo projetado referente ao período 

irregular, no valor de R$ 1.985,41 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos), sendo os procedimentos realizados sem 

observância das determinações legais, gerando portanto fatura irregular e 

cobrança indevida, caracterizando o dano moral, inclusive pela inserção 

nominal restritiva. O pedido de tutela de urgência foi deferido 

(Num.10775209). Audiência de conciliação infrutífera (Num.11855360). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação, arguindo ter constatado irregularidade, com 

encaminhamento de equipamentos de medição de energia elétrica com 

estrita observância da previsão normativa do setor de eletricidade 

(Resolução nº 414/2010 – ANEEL), inexistindo, portanto, ocorrência de ato 

ilícito por parte da concessionária passível de anulação da cobrança ou 

caracterização da mácula moral (Num.11950423). A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ratificando os termos inaugurais, 

protestando pelo julgamento procedente do pedido, asseverando a 

intempestividade da contestação (Num.12272424). Intimadas as partes 

para especificação de provas, a parte demandada protestou pelo 

julgamento antecipado do pedido, deixando a parte autora transcorrer o 

prazo sem manifestação (Num. 24332730; Num.31278733). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, 

conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o pedido. A 

questão controvertida cinge-se à regularidade do procedimento de 

constatação em aparelho eletrônico responsável por atestar o consumo 

energético na unidade consumidora da parte requerente (UC 

6/2179817-8), bem como a regularidade da fatura de cobrança gerada a 

partir dessa manutenção. É incontroverso, ante as provas acostadas aos 

autos, que a parte demandada efetuou manutenção no equipamento 

eletrônico de energia elétrica (medidor). Tal manutenção deve, 

inexoravelmente, seguir os ditames normativos esculpidos na Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, especialmente, no que tange à 

oportunização ao contraditório e a ampla defesa de que trata o §5º do 

mencionado diploma. Observe: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do 

TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e 

demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha 

manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5º Nos casos em 

que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica.” (Grifei). Dos documentos 

carreados aos autos, constata-se que o procedimento administrativo foi 

executado de forma regular, sendo oportunizado ao consumidor o 

contraditório e ampla defesa, com ulterior constatação da irregularidade. 

De fato, a parte autora foi cientificada da realização da inspeção, 

acompanhando a diligência que transcorreu regularmente, conforme 

registro documental incluso (Num.11950464). Houve comunicação, 

ademais, da data da realização da perícia no equipamento, deixando o 

autor de comparecer ou indicar assistente técnico (Num.11950464). 

Destarte, considerando que o procedimento de apuração de eventual 

fraude obedeceu às disposições regulamentares, os pedidos de 

declaração de inexistência de débito e respectiva indenização em danos 

morais devem ser julgados improcedentes. Dispositivo Isso posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulado por Alseu Amaral Hanke em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, 

fato que abreviou o labor profissional. Vencido o beneficiário, as 
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obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000910-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ANTONIO CERESA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000910-86.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Revisional de Débito c/c 

Declaratória de Excludente de Ilícito Civil c/c Obrigação de Fornecimento de 

Serviço c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Lindomar Antônio 

Ceresa Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Declaratória de 

Excludente de Ilícito Civil c/c Obrigação de Fornecimento de Serviço c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Lindomar Antônio Ceresa em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a declaração da 

inexistência do débito cobrado pela recuperação de consumo (UC 

6/1000265-7), obrigação da manutenção do fornecimento do serviço 

essencial, bem como a indenização por danos morais advindos da 

cobrança indevida. A pretensão material fundamenta-se na suposta 

constatação de irregularidade na leitura do equipamento responsável pela 

apuração do consumo de energia elétrica da unidade residencial do autor, 

cujo aparelho foi submetido a verificação e confirmada falha por perícia 

técnica, sendo emitida fatura de consumo projetado referente ao período 

irregular, no valor de R$ 1.288,78 (mil, duzentos e oitenta e oito reais e 

setenta e oito centavos), sendo os procedimentos realizados sem 

observância das determinações legais, gerando portanto fatura irregular e 

cobrança indevida, caracterizando o dano moral. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, sustentando 

ter constatado a irregularidade durante a inspeção, com encaminhamento 

de equipamento de medição de energia elétrica com estrita observância da 

previsão normativa do setor de eletricidade (Resolução nº 414/2010 – 

ANEEL), inexistindo, portanto, ocorrência de ato ilícito por parte da 

concessionária passível da anulação da cobrança ou indenização, 

apresentando reconvenção com pedido de cobrança do valor apurado 

(Num.13574627). Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Num.13657553). A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

refutando a arguição defensiva, asseverando a irregularidade no 

procedimento de verificação, protestando pelo julgamento procedente da 

ação (Num.13943316). Apresentou, ainda, contestação à reconvenção, 

refutando a subsistência do débito (Num.13943997). Apresentação de 

emenda à reconvenção (Num.20085016). Manifestação pela 

impossibilidade de acolhimento ante a preclusão (Num.20177700). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do mérito e julgo antecipadamente o 

pedido. A questão controvertida cinge-se à regularidade do procedimento 

de constatação em aparelho eletrônico responsável por atestar o 

consumo energético na unidade consumidora da parte requerente (UC 

6/1000265-7), bem como a regularidade da fatura de cobrança gerada a 

partir dessa manutenção. É incontroverso, ante as provas acostadas aos 

autos, que a parte demandada efetuou manutenção no equipamento 

eletrônico de energia elétrica (medidor). Tal manutenção deve, 

inexoravelmente, seguir os ditames normativos esculpidos na Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, especialmente, no que tange à 

oportunização ao contraditório e a ampla defesa de que trata o §5º do 

mencionado diploma. Observe: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do 

TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e 

demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha 

manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5º Nos casos em 

que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica.” (Grifei). A análise do 

material probatório colacionado aos autos revela que o procedimento 

administrativo foi executado de forma irregular, deixando a concessionária 

de adotar as providencias legais quanto a comunicação sobre a 

realização da vistoria, não oportunizando ao consumidor o mencionado 

contraditório e ampla defesa, ao passo que independentemente de 

eventual constatação de irregularidade, o procedimento adotado, por si só, 

macula qualquer avaliação pericial. De fato, muito embora a 

concessionária aduza a regularidade do procedimento, deixou de 

apresentar qualquer comunicado de realização de vistoria, impedindo o 

acompanhamento pelo consumidor. Ademais, não há prova do 

cumprimento das demais disposições relativas à remoção do equipamento 

e comunicação ao consumidor. Sob tal prisma, a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso vem entendendo pela ilegalidade da 

cobrança, consoante ementa que transcrevo: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO. 

PROVAS INSUFICIENTES COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia elétrica tem o 

direito de instaurar procedimento administrativo visando a recuperação de 

consumo, desde que garantido o contraditório, devendo emitir laudo 

técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa 414/2010. ANEEL). Não havendo nos autos cópia de 

procedimento interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, 

com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias, informando o local, data e 

horário da realização da avaliação técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 

da ANEEL) e apresentação de laudo técnico com certificação ABNT NBR 

ISO 9001, comprovando a irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da 

ANEEL), as condutas da concessionária com o objetivo de recuperar o 

suposto crédito caracterizam ato ilícito, porquanto a cobrança é indevida. 

(...). (Turma Recursal Única do TJMT - Recurso Inominado nº 

006.2010.051.631-6. Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis. Rel. 

Dr. Hildebrando da Costa Marques, J. 22/08/2013, Data de Publicação 

22/08/2013). Destarte, considerando que o procedimento de apuração de 

eventual inconsistência não obedeceu às disposições regulamentares, 

declaro a nulidade da cobrança projetada. Nesse passo, restando 

evidenciada a inexistência do débito e constatada a prática de ato ilícito, 

consistente na cobrança indevida, temos que o fato gerou efetiva mácula 

moral. Logo, configurada a mácula moral (cobrança indevida), resta tão 

somente apurar o quantum indenizatório com base nos elementos 

probatórios coligidos. No que tange ao valor referente à obrigação 

pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios 

objetivos para fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade e 

repercussão da ofensa – não há qualquer prova da repercussão para 

além da esfera pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender – a negligência 

é patente, caracterizada especialmente pela ausência de diligências 

mínimas na relação de consumo; • Posição social do ofendido – o autor se 

qualificou como operador de máquinas, não havendo prova da capacidade 

financeira. • Situação econômica do ofensor – trata-se de concessionária 

de energia elétrica de grande porte, com capacidade financeira inegável; 

Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o 
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enriquecimento ilícito da parte autora. Dispositivo Isso posto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Lindomar Antônio Ceresa 

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e 

declaro a inexistência da dívida mencionada nos autos, determinando a 

exclusão definitiva da restrição nominal pela cobrança indevida, bem como 

condeno a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano 

moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais 

(CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de 

responsabilidade contratual, bem como improcedentes os pedidos da 

reconvenção. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente 

pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001986-48.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos Morais 

Requerente: Bruno de Souza Rocha Requerida: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Bruno de Souza Rocha em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe, objetivando a condenação da demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da má 

prestação dos serviços de abastecimento de energia elétrica. A pretensão 

material fundamenta-se, em síntese, na caracterização da 

responsabilidade civil, diante da configuração do dano moral decorrente 

da conduta omissiva da concessionária demandada, especificamente a 

ausência de instalação de energia elétrica na unidade do autor, mesmo 

após diversas solicitações administrativas, inclusive via PROCON, 

permanecendo mais de um ano sem energia elétrica, em manifesta 

inobservância ao prazo normativo de 5 (cinco) dias, conforme disciplinado 

pelo artigo 31, II, da Resolução nº 414/2010. Audiência de conciliação 

infrutífera (Num.15995020). Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte requerida contestou a ação, esclarecendo que a 

solicitação se consubstanciou em ligação de energia elétrica nova em 

unidade rural (chácara) e compreendia a extensão de rede por intermédio 

de projeto de instalação técnica, já que se tratava de área particularmente 

loteada, sendo que a documentação técnica ainda deveria ser submetida a 

aprovação pela concessionária, conforme observância da resolução da 

ANEEL, ao passo que após o autor ter providenciado a extensão da rede 

na localidade, procedeu a ligação em tempo hábil (Num.16263619). A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, refutando a arguição 

defensiva, asseverando a irregularidade na prestação do serviço e 

configuração da mácula moral (Num.16372027). As partes foram intimadas 

para especificarem as provas que pretendiam produzir, requerendo a 

parte autora a produção de prova testemunhal, com designação de 

audiência de instrução (Num.19499332). A parte demandada protestou 

pelo julgamento antecipado do pedido (Num.19961295) Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, 

conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito. 

Ademais, advertida da necessidade de justificar objetivamente a prova 

que pretendia produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, a parte autora se limitou a 

apresentar requerimento genérico de produção de prova oral, 

descumprindo seu ônus processual. A questão controvertida cinge-se à 

configuração do dano moral decorrente da ausência de prestação 

tempestiva dos serviços de energia elétrica no imóvel do autor. A parte 

autora sustenta a ausência de resolução tempestiva da demanda, tendo 

em vista a solicitação em 31 de janeiro de 2017 e atendida somente em 10 

de março de 2018, circunstância ensejadora do dano moral pela privação 

do serviço essencial. A parte demandada, a seu turno, ressalta que para 

o atendimento da solicitação seria necessário o cumprimento de requisitos 

técnicos, competindo a diligência ao consumidor, com necessidade de 

posterior análise técnica pela concessionária, ao passo que após o 

cumprimento das determinações normativas, a instalação foi concluída em 

tempo hábil. A Resolução 414 da ANEEL, que estabelece condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, define em seu artigo 27 que, efetivada 

a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução 

de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve 

cientificá-lo quanto à: II – necessidade eventual de: a) execução de obras, 

serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do 

interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser 

atendida. Estabelece, ainda, que: “Art. 32. A distribuidora tem o prazo de 

30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de que trata o art.27, para 

elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar ao interessado, por 

escrito, quando: I – inexistir rede de distribuição que possibilite o pronto 

atendimento da unidade consumidora. § 1o No documento formal 

encaminhado pela distribuidora ao interessado, devem ser informados as 

condições de fornecimento, requisitos técnicos e respectivos prazos, 

contendo: I –obrigatoriamente: a) relação das obras e serviços 

necessários, no sistema de distribuição; b)prazo de conclusão das obras, 

observado o disposto nos arts. 34 e 35; (Redação dada pela REN ANEEL 

670 de 14.07.2015) c) características do sistema de distribuição acessado 

e do ponto de entrega, incluindo requisitos técnicos, como tensão nominal 

de fornecimento. d) condições e opções do interessado nos termos do art. 

33. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) II –adicionalmente, 

quando couber: a) orçamento da obra com o respectivo prazo de validade, 

contendo a memória de cálculo dos custos orçados, do encargo de 

responsabilidade da distribuidora e da participação financeira do 

consumidor;(Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) b) 

cronograma físico-financeiro para execução das obras; c) cálculo do fator 

de demanda, conforme o § 7odo art. 43; d) detalhamento da aplicação dos 

descontos a que se refere o § 9odo art. 43; e) detalhamento da aplicação 

da proporção entre a demanda a ser atendida ou acrescida, no caso de 

aumento de carga, e a demanda a ser disponibilizada pelas obras de 

extensão, reforço ou melhoria na rede, conforme disposto no art. 43. f) 

informações gerais relacionadas ao local da ligação, como tipo de terreno, 

faixa de passagem, características mecânicas das instalações, sistemas 

de proteção, controle e telecomunicações disponíveis; g) obrigações do 

interessado; h) classificação da atividade; i) tarifas aplicáveis; j) limites e 

indicadores de continuidade; k) especificação dos contratos a serem 

celebrados; e l) reforços ou ampliações necessárias na Rede Básica ou 

instalações de outros agentes, incluindo, conforme o caso, cronograma de 

execução fundamentado em parecer de acesso emitido pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico -ONS. m) relação de licença se autorizações 

de responsabilidade do interessado e de responsabilidade da distribuidora; 

e (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) n) canais para 

atendimento técnico e comercial, capacitados para prestar os 

esclarecimentos e informações solicitados, conforme o tipo de obra a ser 

realizado e os contratos a serem celebrados. (Incluído pela REN ANEEL 

670 de 14.07.2015) § 2o Havendo necessidade de execução de estudos, 

obras de reforço ou ampliação na Rede Básica ou instalações de outros 

agentes, o prazo de que trata este artigo deverá observar as disposições 

estabelecidas pelos Procedimentos de Distribuição ou Procedimentos de 

Rede. § 3º Faculta-se ao interessado formular à distribuidora, previamente 

à solicitação de que trata o caput, consulta sobre aumento de carga, 

alteração do nível de tensão ou sobre a viabilidade do fornecimento, em 

um ou mais locais de interesse, a qual deverá ser respondida a titulo de 

informação, no prazo e nas demais condições estabelecidas neste artigo, 

podendo ser realizada de forma estimada, conter outras informações 

julgadas necessárias pela distribuidora e ser atualizada quando da efetiva 

solicitação. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) §4oO prazo de 

que trata o caput pode ser suspenso no caso do interessado não 

apresentar as informações sob sua responsabilidade ou não forem 
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obtidaspela distribuidora as informações ou autorizações da autoridade 

competente, desde que estritamente necessárias à realização dos 

estudos, projeto e orçamento, devendo o interessado ser comunicado 

previamente à suspensão e o prazo ser continuado imediatamente após 

sanadas as pendências. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) 

§5oA distribuidora deve esclarecer ao interessado, no prazo estabelecido 

no caput, as situações em que o atendimento da solicitação depende de 

obras que não são de responsabilidade da distribuidora, informando quais 

obras e de quem é a responsabilidade.(Incluído pela REN ANEEL 670 de 

14.07.2015) § 6º A distribuidora deve disponibilizar ao interessado, 

quando solicitada, os estudos que serviram de base para a definição das 

condições de fornecimento.(Incluído pela REN ANEEL 724 de 31.05.2016)§ 

6oAdistribuidora deve disponibilizar ao interessado, quando solicitada, os 

estudos que serviram de base para a definição das condições de 

fornecimento. Entretanto, à par da determinação normativa, a 

concessionária demandada se limitou a apresentar a carta nº 

39487578/2017/DCMD-ENERGISA informando necessidade de projeto 

elétrico da rede, deixando de prestar os demais esclarecimentos ao 

consumidor (Num.12529299 – pág.1). Não há, ademais, registro de vistoria 

no imóvel quando da solicitação de ligação energética, apresentando a 

concessionária telas sistêmicas que comprovam a visitação apenas em 

novembro de 2017 (Num.16263617 – Pág.1). Destarte, a não observância 

da determinação normativa revela a irregularidade na prestação do 

serviço ao consumidor e o respectivo ato ilícito. Nesse passo, configurado 

o ato ilícito, resta avaliar a configuração do dano moral. Nos termos da 

petição inicial, a mácula moral teria por gênese exclusiva o defeito na 

prestação do serviço, consubstanciado pela inércia no atendimento da 

solicitação de instalação elétrica. O defeito na prestação do serviço, por si 

só, é incapaz de produzir o dano moral, visto que não possui eficácia 

lesiva relevante. Com efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no 

patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral. A caracterização da mácula moral deve 

ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos 

que demonstrem inegável eficácia lesiva. Não obstante, o desdobramento 

decorrente da inércia da prestação deficiente do serviço redimensionou o 

fato, gerando efetivamente a mácula moral. O descaso da concessionária 

demandada para a solução da controvérsia é patente, caracterizado, 

especialmente, pelo descumprimento das obrigações normativas, sem a 

solução da falha apontada. Em verdade, a pronta e eficiente intervenção 

da concessionária, com a inspeção e apontamentos, conforme 

determinação regulamentar, seria suficiente para a caracterização do 

episódio como mero dissabor, sem as implicações decorrentes do dano 

moral. Entrementes, o descaso reiterado e a inoperância constituem fatos 

caracterizadores de manifesta ofensa moral, com repercussão negativa 

na esfera pessoal. Há que se estabelecer, formalmente, a 

responsabilidade dos prestadores de serviço público pelo comportamento 

desidioso e desrespeitoso com o consumidor. Aconselhável, assim, a 

imposição de sanções pecuniárias destinadas a cessar, de forma efetiva, 

a praxe nefasta da desconsideração do hipossuficiente. A relação de 

consumo demanda diligência e o integral cumprimento das obrigações 

contratuais e normativas, com a imediata correção de eventuais 

distorções. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil restam 

indubitavelmente configurados. Nesse turno, configurada a mácula moral, 

resta tão somente apurar o quantum indenizatório com base nos 

elementos probatórios coligidos. No que tange ao valor referente à 

obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de 

critérios objetivos para fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade 

e repercussão da ofensa – não há qualquer prova da repercussão para 

além da esfera pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender – a negligência 

é patente, caracterizada especialmente pela ausência de diligências 

mínimas na relação de consumo; • Posição social do ofendido – o autor se 

qualificou no contrato de compra e venda como moto taxista, não havendo 

prova da capacidade financeira. • Situação econômica do ofensor – 

trata-se de concessionária de energia elétrica de grande porte, com 

capacidade financeira inegável; Portanto, reputo adequada a fixação da 

verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), impedindo a recidiva 

da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte autora. Dispositivo 

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Bruno de 

Souza Rocha em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A e condeno a demandada ao pagamento de indenização, a título de 

dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros 

moratórios legais (CC, art..406) a contar da data do evento danoso. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente 

pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007042-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LUIZA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1007042-62.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Revisão Contratual c/c 

Obrigação de Fazer para Cumprimento de Oferta c/c Repetição de Indébito 

c/c Danos Materiais e Morais Requerente: Anna Luiza Martins de Almeida 

Requerido: Unic Educacional Ltda. Vistos etc. Inexistindo formalização de 

acordo, passo a sanear o processo. Não há preliminares a serem 

apreciadas. Julgo, por conseguinte, o processo saneado. I – Dos pontos 

controvertidos Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos 

controvertidos: a) comunicação da ausência de formação de turma de 

direito no ano de 2016; b) períodos de inadimplência; c) oferta de desconto 

na mensalidade; d) frequência do curso pela parte autora. II – Das 

questões relevantes de direito para o mérito A questão relativa aos 

pressupostos legais da responsabilidade civil. III – Do requerimento de 

provas e ônus processuais das partes O ônus da prova deve observar o 

disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Defiro a produção 

de prova documental, observado, todavia, o disposto no artigo 435 do 

Código de Processo Civil, bem como a prova testemunhal. O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação (CPC, 357, §4º). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). 

IV – Da designação da audiência de instrução e julgamento Ultimado o 

período de teletrabalho, agende-se audiência de instrução. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004470-70.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais Requerente: Kelly Cristina Siolari de Oliveira 

Requerida: Unic Educacional Ltda. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, proposta por Kelly Cristina Siolari de Oliveira em face 
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de Unic Educacional Ltda., ambas qualificadas nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, na ausência de 

cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega de diploma de 

conclusão de curso, tendo em vista que a autora cursou e obteve 

aprovação na graduação de Psicopedagogia, sendo que a instituição de 

ensino demandada não entregou o diploma respectivo, mesmo após 3 

(três) anos da conclusão, circunstância que está inviabilizando a inserção 

da autora no mercado de trabalho, tendo em vista a exigência em 

certames públicos de comprovação de graduação, inclusive gerando dano 

moral pela ausência de prosseguimento no processo seletivo decorrente 

do Edital nº 13.01/2015. A tutela de urgência foi concedida, sendo 

determinada a imediata entrega do diploma (Num.9950147). Audiência de 

conciliação infrutífera (Num.11569562). Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, arguindo 

preliminar de incompetência do juízo, haja vista a matéria ser vinculada à 

atividade delegada de ensino, cujo interesse líquido e certo desafia a 

impetração de mandado de segurança, portanto, de interesse da União, 

motivo pelo qual deve o feito ser remetido à Justiça Federal, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ARE 754174). Suscitou, 

ainda, a prescrição do direito indenizatório, tendo em vista o transcurso do 

prazo de mais de 3 (três) anos, impossibilitando a reparação civil 

pretendida, nos moldes do artigo 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, 

sustentou a ausência de qualquer comunicação administrativa ou 

solicitação da expedição, sendo que tal ato não é automático e depende 

do requerimento do interessado, motivo pelo qual não pode ser 

responsabilizada pela ausência de entrega, por menos da impossibilidade 

de prosseguimento em seletivo público, registrando que a solicitação só 

ocorreu em 11.03.2016 e que o diploma só não foi expedido pelo fato de 

que os documentos entregues estavam ilegíveis e foram recusados pelo 

setor de expedição. Refutou a caracterização do dano moral, bem como 

do montante solicitado (Num.11899086). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando a arguição defensiva, sustentando 

a competência da Justiça Estadual, bem como a ausência de prescrição, 

asseverando a irregularidade na prestação do serviço e a configuração 

da mácula moral (Num.12962364). As partes foram intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que 

protestaram pelo julgamento antecipado do pedido (Num.26464062 e 

Num.27925461). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Preliminares (I) Da 

Competência da Justiça Estadual A parte demandada sustenta que a 

autora preencheria os requisitos para a impetração de mandado de 

segurança, cuja competência seria da Justiça Federal. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvem o 

ensino superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança: a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; lado outro, a competência será estadual quando o mandamus 

for impetrado contra dirigente de universidade pública estadual e 

municipal, integrantes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança: a competência será federal quando a ação 

indicar no polo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias; será de 

competência estadual, por outro lado, quando o ajuizamento se voltar 

contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de 

ensino. A tese foi mantida em sede de Recurso Repetitivo – Tema 584: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos 

os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é 

de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada 

pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso 

especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à 

existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso 

de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de 

credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é 

possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a 

demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa 

conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não 

é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de 

credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos 

arts. 9º e 80, § 1º, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de 

programas de educação à distância por instituições especificamente 

habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por 

intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, 

em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de 

credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização 

fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas 

considerações, em se tratando de demanda em que se discute a 

ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior 

pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos 

estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão 

pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos 

do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre 

outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal 

no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10- 

2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL 

interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do 

RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular para, na parte 

conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de 

reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a 

demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 

1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) 

Como se pode notar, inexiste qualquer óbice para a propositura da ação 

de obrigação de fazer, hipótese na qual a competência é da Justiça 

Estadual. Não é outra a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Veja: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação 

de Indenização por Danos Materiais E MORAIS – CURSO SUPERIOR - 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO 

EXCESSIVO PARA ENTREGA DE DIPLOMA - ATO ILÍCITO - OCORRÊNCIA – 

PRELIMINAR REJEITADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Enquadrando-se as 

partes nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados nos artigos 

2º e 3º do CDC, a relação jurídica submete-se às disposições desse 

diploma. “(...) nos casos que versem sobre questões privadas 

relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a 

instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, 

inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se 

trate de Mandado de Segurança, é, via de regra, da Justiça estadual. Ou 

seja, não há interesse da União no feito." (EDcl nos EDcl no REsp 

1307973/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/08/2013. “O atraso injustificado e excessivo pela 

instituição de ensino quanto à entrega de diplomas aos alunos graduados 

constitui ato ilícito, devendo ser arbitrada indenização por danos morais. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0396.15.003657-4/002, Relator(a): Des.(a) 

Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, 

publicação da súmula em 04/09/2019). (N.U 0031156-75.2015.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) Destarte, afasto a preliminar 

arguida. (II) Da Prescrição Aduziu, ainda, a prescrição da pretensão 

indenizatória, tendo em vista o transcurso do prazo de mais de 3 (três) 
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anos entre a data da conclusão do curso e a propositura da ação, 

portanto prescrita nos moldes do artigo 206, §3º, V, do Código Civil. 

Ocorre que a causa de pedir, em relação ao dano moral, não se 

fundamenta na ausência de entrega à época da conclusão do curso, mas 

no impedimento ao acesso e prosseguimento em certames públicos, no 

ano de 2015, demora injustificada à partir do requerimento no ano de 2016, 

e na habilitação em certame no ano da propositura da ação, marcos dos 

quais não é possível verificar o transcurso do prazo prescricional. 

Portanto, igualmente afasto a preliminar arguida. (III) Do mérito em sentido 

estrito O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, 

conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à configuração do dano moral decorrente 

da ausência de entrega do diploma de conclusão de curso. É 

incontroversa a ausência de entrega até o momento da propositura da 

ação e deferimento da tutela de urgência. A parte autora sustenta a 

ausência de cumprimento da obrigação de entrega do diploma, 

circunstância ensejadora da caracterização de dano moral por 

impossibilitar o prosseguimento em certames públicos. A parte 

demandada, a seu turno, assevera a ausência de solicitação de 

expedição do diploma, o qual só é confeccionado em atendimento ao 

interesse do graduado, mediante prévio protocolo do requerimento. Nos 

moldes do artigo 18 da Portaria nº 1095/2018, as IES (Instituições de 

Ensino Superior) devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas 

de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de 

sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus 

egressos. Embora a normativa date do ano de 2018, representa o 

estabelecimento de marcos razoáveis para o cumprimento da relação 

obrigacional, seja registrando a obrigação automática de expedição do 

diploma, seja na concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para o 

cumprimento do ônus. Como se ressai dos autos, a expedição após a 

graduação não foi observada, por menos o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, gerando no caso concreto prejuízos à autora. Logo, o 

descumprimento da obrigação e a caracterização do ato ilícito são 

incontestáveis, passível de indenização, conforme jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ei-la: Recurso Inominado nº 

0002804-15.2015.8.11.0007. Origem: Juizado Especial Cível de Alta 

Floresta. Recorrentes: Maria das Dores de Carvalho e Universidade 

Estadual do Tocantins - Unitins. Recorridos: Maria das Dores de Carvalho 

e Universidade Estadual do Tocantins - Unitins. Data do Julgamento: 

13/02/2020. E M E N T A RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ATRASO 

NA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA E 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO VERIFICADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE 

INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO 

DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - ÍNDICES 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - 

PRECEDENTES DO STF - FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DECLINADA 

PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM 

GRAU RECURSAL - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO - 

RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A 

requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito da autora. 2- Restou comprovado nos 

autos e confessado pela própria requerida, que houve atraso na 

realização do estágio e consequentemente, a demora na entrega do 

diploma e do certificado de conclusão do curso da autora. 3- Portanto, a 

falha na prestação do serviço configura o dever o de indenizar. 4- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 5- O dano moral deve ser fixado em 

consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em 

respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 6- Em consonância com a decisão do STF no julgamento de 

questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. 7- A partir de 

25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros 

moratórios aplicados à caderneta de poupança. 8- Como é cediço, os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento 

diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela 

Lei nº 9.099/95. 9- Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os 

honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se 

vencido o recorrente. 10- Recurso da requerida conhecido e parcialmente 

provido. Recurso da autora conhecido e improvido. (N.U 

0002804-15.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no 

DJE 19/02/2020) Sobreleva registrar, por oportuno, que a indenização 

pelos lucros cessantes não foram objeto do pedido (princípio da 

congruência e adstrição), motivo pelo qual não poderá ser avaliado o dano 

originário dessa natureza. Todavia, configurado o ato ilícito, resta possível 

avaliar a configuração do dano moral. A mácula moral se configurou pela 

inércia do cumprimento da obrigação de entrega do diploma de graduação, 

embora plenamente possível, haja vista o efetivo cumprimento ao tempo da 

tutela de urgência, mesmo com a suposta falha documental arguida, 

circunstância que revela o descumprimento voluntário e ilícito. Portanto, os 

pressupostos da responsabilidade civil restam indubitavelmente 

configurados. Nesse turno, configurada a mácula moral, resta tão somente 

apurar o quantum indenizatório com base nos elementos probatórios 

coligidos. No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: • Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa – não há qualquer prova da repercussão para além da esfera 

pessoal; • Intensidade do ânimo de ofender – a negligência é patente, 

caracterizada especialmente pela ausência de diligências mínimas na 

relação de consumo; • Posição social do ofendido – a autora se qualificou 

como professora, não havendo prova da capacidade financeira. • 

Situação econômica do ofensor – trata-se de instituição de ensino de 

grande porte, com capacidade financeira inegável; Portanto, reputo 

adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da 

parte autora. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Kelly Cristina Siolari de Oliveira em face de Unic 

Educacional Ltda. e condeno a demandada ao cumprimento da obrigação 

de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), 

bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais a contar da 

data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. 

Ratifico a liminar deferida. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou 

o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002126-82.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Compensatória de Danos Morais Requerente: Edenilso Pereira 

Papa Requerida: Águas de Primavera Ltda. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensatória de Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Edenilson Pereira Papa em 

face de Águas de Primavera Ltda., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na cobrança 

indevida à maior na fatura de consumo hídrico entre a unidade atualmente 

habitada pela parte requerente e a anterior, a qual apresenta menor 

consumo de volume de água e esgoto, entretanto maior valor das faturas, 

motivo pelo qual irregular a cobrança. A tutela de urgência foi indeferida 
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(Num.12738344). Pedido de reconsideração, com juntada de documentos 

(Num.13607037). Decisão reconsiderada, sendo concedida a tutela 

(Num.13731080). Audiência de conciliação infrutífera (Num.15594758). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

contestou a ação, refutando a arguição inaugural, aduzindo a regularidade 

da cobrança, em especial pelo fato da diferença entre as faixas tarifárias 

entre as unidades consumidoras, as quais muito embora fossem 

semelhantes, estavam enquadradas em faixas diversas. Asseverou, 

outrossim, a existência de reajuste da tarifa de água autorizado em 

05.09.2017 pelo Decreto Municipal nº 1.672, gerando a diferença natural 

entre medida cúbica consumida e valor de tarifa, sendo que ambos os 

fatores associados demonstram a regularidade da cobrança, motivo pelo 

qual o pedido deve ser julgado improcedente (Num.15720599). Agravo de 

instrumento nº 1005331-36.2018.8.11.0000, mantendo a decisão 

provisória (Num.17184676). A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação (Num.17321593). As partes foram intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, requerendo a autora a 

produção de prova oral, deixando a parte demandada transcorrer o prazo 

sem manifestação (Num.19153962). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A questão controvertida cinge-se 

à regularidade da cobrança constante da fatura dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018 na unidade residencial da parte autora. A parte autora 

aduz irregularidade da cobrança, tendo em vista o menor consumo cúbico 

dos serviços hídricos e maior valor de fatura em comparação com a 

residência anteriormente habitada pela unidade familiar. A parte 

demandada, a seu turno, sustenta equívoco na comparação das 

cobranças em razão da diferença entre as faixas tarifárias das unidades, 

bem como reajuste autorizado pelo Decreto Municipal nº 1.672. De fato, as 

unidades apresentam diferença entre as classes de tarifação, conforme 

telas sistêmicas colacionadas pela parte demandada, não impugnadas 

pela parte autora, que revelam o novo enquadramento da unidade. 

Outrossim, a parte demandada cumpriu seu ônus processual 

comprovando a existência de legislação Municipal que autoriza o reajuste 

da fatura em 11,68%, refletindo inexoravelmente no valor cobrado nas 

unidades. Nesse passo, a parte autora não cumpriu seu ônus probatório, 

ressaltando que a inversão do ônus da prova não é automática, mas 

admitida quando verossímeis as alegações do consumidor, não verificada 

no caso dos autos (CDC, art.6º, VIII). Logo, havendo efetivo consumo, 

legítima a cobrança, bem como eventual suspensão, nos moldes do artigo 

6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 Portanto, inexistindo ato ilícito, os pedidos 

devem ser julgados improcedentes. Dispositivo Isso posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados por Edenilson Pereira Papa em face 

de Águas de Primavera Ltda. Revogo a medida liminar. Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$ 1.000,00 (mil reais), fixados equitativamente, nos moldes do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento 

antecipado, fato que abreviou o labor profissional. Vencido o beneficiário, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004815-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

SUELLEN DAIANI DE MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

DANIEL DE MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

CARLOS ROBERTO WEISS (EMBARGADO)

DIEGO EDUINO DE MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte embargante para declinar o 

endereço atualizado dos embargados, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008362-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO XAVIER SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CATINGUEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006763-76.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Ivanilda 

Catingueiro Silva Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Ivanilda Catingueiro Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 24 de 

julho de 2018, quando trafegava com uma motocicleta pela Estrada rural 

na fazenda São Caetano. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder. No mérito, aponta a ausência de nexo causal entre a invalidez e o 

acidente noticiado, bem como a ausência de provas quanto a invalidez 

permanente (Num. 18777403). Perícia médica inclusa (Num. 24010495). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 24479228 e Num. 

24857536). A parte autora impugnou à contestação e postulou pela 

condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 30980752). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 
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regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

27/09/18 (Num. 15713966), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 144182 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como intensa (75%) em tornozelo direito 

(25%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Ivanilda Catingueiro Silva em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de dano moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a 

intenção emulativa. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 15% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 
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(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007468-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS RODRIGO BATISTA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007468-74.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Jhonas Rodrigo 

Batista Ferraz Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Jhonas Rodrigo Batista 

Ferraz em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 19 de setembro de 2018, quando trafegava com uma motocicleta 

pela Avenida Florianópolis. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a ausência de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente noticiado, bem como a imprescindibilidade da 

produção da prova pericial (Num. 17844428). Perícia médica inclusa (Num. 

24010905). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

24531113 e Num. 27249561). A parte autora impugnou à contestação e 

postulou pela condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 

31038339). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das 

preliminares Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

30/10/18 (Num. 16489538), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório Cirúrgico, 

bem como atestado médico, ambos confeccionados em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como média (50%) em membro superior direito 

(70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 
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RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Jhonas Rodrigo Batista Ferraz em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de dano moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a 

intenção emulativa. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 15% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIEIRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1000835-18.2016.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Roseli Vieira da Silva Carvalho 

Executado: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença manejado por Roseli Vieira da 

Silva Carvalho em face de Porto Seguro Cia de Seguros, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A obrigação executada foi 

integralmente adimplida. Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, 

declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3019 Nr: 1075-54.1998.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-AMAZÔNIA - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO, ADRIANA 

DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MÁRIO 

CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 1075-54.1998.811.0037 (3019)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Agro Amazônia – Produtos Agropecuários Ltda.

Executados: Ronelson Dondé Polesso e Adriana Dondé Polesso

Vistos etc.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.

Em seguida, exaurida a finalidade do desarquivamento, retornem os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3957 Nr: 10-24.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:6.866, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT
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 Processo nº 10-24.1998.811.0037 (Código 3957)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Valdeci Antônio Guadagnin e Outros

Vistos etc.

A advogada subscritora do acordo, Dra. Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, mandatária legal da parte exequente, não tem poderes para 

transigir.

Como é cediço, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento 

público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar 

todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, 

reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao 

direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar 

compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que 

devem constar de cláusula específica (CPC, art.105).

Destarte, intime-se a causídica subscritora do acordo, Dra. Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, para regularizar sua atuação processual, 

apresentando o instrumento de mandato com poderes expressos para 

transigir, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que o ato não ratificado 

será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi 

praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6560 Nr: 264-94.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, Ivone de Souza 

Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:MT 17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Processo nº 264-94.1998.811.0037 (Código 6560)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Ivone de Souza Polato e Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Sistema S/A em face de Ivone de Souza Polato e Espólio de Sidnei Polato, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil (fls.756/761).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, convindo as partes, DECLARO SUSPENSA A EXECUÇÃO 

durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados 

cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela comunicação de adimplemento integral do 

acordo.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado, nos 

moldes do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

 Arquive-se, com isenção de custas de desarquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8398 Nr: 74-39.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boi Zebu - Aviação Agrícola, ANTENOR 

SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPÍRITO 

SANTO - OAB:7.463-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:6000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 Processo nº 74-39.1995.811.0037 (8398)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Boi Zebu – Aviação Agrícola e Antenor Santos Alves Junior

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por Banco Itaú S/A em face de Boi Zebu – Aviação Agrícola e 

Antenor Santos Alves Junior, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, a parte exequente noticiou a 

transação e integral adimplemento do acordo, postulando pela extinção 

processual, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil 

(fls.326).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, III, ‘b’, e artigo 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36555 Nr: 4460-63.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LORENZZON, ARLEI LORENZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 Processo nº 4460-63.2005.811.0037 (36555)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Primavera do Leste Ltda.

Executados: Sidnei Lorenzzon e Arlei Lorenzzon

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito Rural Primavera do Leste Ltda. em face de Sidnei Lorenzzon e 

Arlei Lorenzzon, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, postulando pela 

homologação judicial e suspensão processual até a quitação integral. O 

acordo foi homologado, com suspensão processual (109). A parte 

exequente noticiou o cumprimento da avença, postulando pelo 

arquivamento do feito e baixa da penhora (fls.111).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 526, §3º, 

do Código de Processo Civil.
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 Custas processuais pro rata (CPC, art.90, §2º). Honorários advocatícios 

consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37182 Nr: 5138-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT - 8.125, NEIDE BUONADUCE BORGES - OAB:9.675

 Processo nº 5138-78.2005.811.0037 (Código 37182)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Marlene Moreira

Executado: Consórcio Nacional Panamericano S/A

Vistos etc.

 Em observância ao apontamento incluso (fls.388), retornem os autos à 

Contadoria Judicial para ratificação ou retificação do cálculo, com 

subsequente conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 3799-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DO LAGO, SIDNEI POLATO - 

ESPOLIO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3799-50.2006.811.0037 (Código 41332)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Daniel Rosa do Lado e Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de cédula rural hipotecária proposta por 

Banco Sistema S/A em face de Daniel Rosa do Lado e Espólio de Sidnei 

Polato, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil (fls.340).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, convindo as partes, DECLARO SUSPENSA A EXECUÇÃO 

durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados 

cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela comunicação de adimplemento integral do 

acordo.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado, nos 

moldes do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

 Arquive-se, com isenção de custas de desarquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41350 Nr: 3790-88.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI LORENZZON, SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - 

OAB:GO 45.635, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3790-88.2006.811.0037 (Código 41350)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Arlei Lorenzon e Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de cédula rural hipotecária proposta por 

Banco Sistema S/A em face de Arlei Lorenzon e Espólio de Sidnei Polato, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil (fls.291/295).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, convindo as partes, DECLARO SUSPENSA A EXECUÇÃO 

durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados 

cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela comunicação de adimplemento integral do 

acordo.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado, nos 

moldes do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

 Arquive-se, com isenção de custas de desarquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41354 Nr: 3812-49.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO CARLOS DE OLIVEIRA, SIDNEI 

POLATO - ESPOLIO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB:29.924/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:25556/GO, LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - OAB:GO 45.635, 

MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3812-49.2006.811.0037 (Código 41354)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Otávio Carlos de Oliveira e Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.
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Trata-se de ação de execução de cédula rural hipotecária proposta por 

Banco Sistema S/A em face de Otávio Carlos de Oliveira e Espólio de 

Sidnei Polato, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil (fls.313).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, convindo as partes, DECLARO SUSPENSA A EXECUÇÃO 

durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados 

cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela comunicação de adimplemento integral do 

acordo.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado, nos 

moldes do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

 Arquive-se, com isenção de custas de desarquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 4778-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 Processo nº 4778-12.2006.811.0037 (42373)

Cumprimento de Sentença

Exequente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Executado: Ataíde Santana Marques

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por D. F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda. em face de Ataíde Santana Marques, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, postulando pela 

homologação judicial e suspensão processual até a quitação integral. O 

acordo foi homologado, com suspensão processual (124). Intimada para 

prestar informação sobre o integral adimplemento do acordo, a parte 

exequente noticiou o cumprimento da avença, postulando pela extinção do 

processo com resolução de mérito (fls.128).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 526, §3º, 

do Código de Processo Civil.

 Custas processuais e honorários advocatícios pro rata (CPC, art.90, §2º).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45105 Nr: 687-39.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIFER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, 

DCP-MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Peron Medina - 

OAB:7295, ANDRÉA P. BIANCARDINI - OAB:MT-5009, Fernando 

Brandão Crisotomo - OAB:77700, OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 .Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.O pedido 

de homologação de acordo relativo aos honorários de sucumbência será 

apreciado após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45178 Nr: 707-30.2007.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO SOARES AGELUNE, 

DCP-MAQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Peron Medina - 

OAB:7295, ANDRÉA P. BIANCARDINI - OAB:MT-5009, Fernando 

Brandão Crisotomo - OAB:77700, OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 .Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.O pedido 

de homologação de acordo relativo aos honorários de sucumbência será 

apreciado após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55599 Nr: 3219-49.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO, BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11.761 OAB/CE, ALESSANDRA HARUMY WAKAY DA SILVA - 

OAB:29.924/GO, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:OAB/MT 18.174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, JULIANO 

MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:25556/GO, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 Processo nº 3219-49.2008.811.0037 (Código 55599)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Maria de Fátima Jácomo

Executado: Espólio de Sidnei Polato

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Maria de Fátima Jácomo em face de Espólio de Sidnei Polato, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil (fls.177).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Por conseguinte, convindo as partes, DECLARO SUSPENSA A 

EXECUÇÃO durante o prazo concedido pelo exequente para que os 

executados cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 

922 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, intimem-se as partes 

para manifestação, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

comunicação de adimplemento integral do acordo.

 Arquive-se, com isenção de custas de desarquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57558 Nr: 5176-85.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Processo nº 5176-85.2008.811.0037 (Código 57558)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Leonildo Barbosa da Silva

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Expeça-se alvará em favor da instituição financeira para levantamento do 

excesso, na forma postulada (fls.215).

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67646 Nr: 7529-64.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO RAZIA DEL PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNES SALLA, PEDRO CAPELESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 Processo nº 7529-64.2009.811.0037 (Código 67646)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Célio Razia Del Paulo

Executados: Ignes Salla e Pedro Capelesso

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Célio 

Razia Del Paulo em face de Ignes Salla e Pedro Capelesso, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação, sem oposição da parte contrária (fls.58).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, e artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil e honorários advocatícios consoante 

pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101411 Nr: 932-11.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Processo nº 932-11.2011.811.0037 (Código 101411)

Ação de Execução

Exequente: Banco da Amazônia S.A.

Executado: João Bosco Barbosa de Souza

Vistos etc.

 Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte exequente 

para manifestar-se sobre o inteiro teor da petição inclusa (fls.253/255), em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106876 Nr: 5962-27.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ANTONIO RENATO DE VUONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 

3.584-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5962-27.2011.811.0037 (Código 106876)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executada: Agrobras Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. ME

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por Itaú Unibanco S.A. em face de Agrobras Indústria e Comércio 

de Alimentos Ltda. ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação (fls.100).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, e artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110833 Nr: 1174-33.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS L.E. LTDA - ME, 

LUIS GUADAGNIN, VANDA CARMEN GUADAGNIN, PAULO KIRNEV, ZILA 

PEREIRA DE SOUZA KIRNEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966, LÉYA SOUZA DA CRUZ - OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:, FERNANDO PASINI - OAB:8856/MT, 

MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - 

OAB:100380/MT

 Processo nº 1174-33.2012.811.0037 (Código 110833)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Executados: Luis Guadagnin e Outros

Vistos etc.

 Exaurida a finalidade do desarquivamento, retornem os autos ao arquivo, 
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com as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118842 Nr: 1219-03.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, POLIANA 

PIERGENTILE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Processo nº 1219-03.2013.811.0037 (Código 118842)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenização 

por Perdas e Danos

Requerente: Espólio de Hélio Ribeiro de Morais

Requeridos: Walmir de Souza e Alcido Nilson

Vistos etc.

 Homologo a desistência recursal relativa aos embargos de declaração 

(fls.153).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121078 Nr: 3575-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA RETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3575-68.2013.811.0037 (Código 121078)

Ação Anulatória de Registro Civil

Requerente: Fátima Reta

Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória de registro civil proposta por Fátima Reta, 

qualificada nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.52).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, e artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais ante a concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129262 Nr: 2099-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSS, PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - 

OAB:27199, MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - OAB:50460

 Processo nº 2099-58.2014.811.0037 (Código 129262)

Embargos do Executado

Embargante: Giordana dos Santos Sechi

Embargada: Primavera Diesel Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de embargos do executado opostos por Giordana dos Santos 

Sechi em face de Primavera Diesel Ltda., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida, mediante acordo 

homologado nos autos da ação principal.

Isso posto, declaro a carência de ação ante a perda superveniente do 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 

em R$2.000,00 (dois mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144622 Nr: 1861-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Processo nº 1861-05.2015.811.0037 (Código 144622)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado e 

extinção do feito (fls.199).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149063 Nr: 3879-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEO E CIA LTDA -EPP, FERNANDA 

MONTANHER MILEO, MARCOS AURELIO MONTANHER MILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Processo nº 3879-96.2015.811.0037 (Código 149063)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

Mato Grosso

Executados: Mileo e Cia Ltda. - EPP e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso 

em face de Mileo e Cia Ltda. – EPP, Fernanda Montanher Mileo e Marcos 

Aurélio Montanher Mileo, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil (fls.84/87).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, convindo as partes, DECLARO SUSPENSA A EXECUÇÃO 

durante o prazo concedido pelo exequente para que os executados 

cumpram voluntariamente a obrigação, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela comunicação de adimplemento integral do 

acordo.

Custas processuais e honorários advocatícios pro rata, nos moldes do 

artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil.

 Arquive-se, com isenção de custas de desarquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154155 Nr: 6313-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE, 

AMARILDO LOURENCETTE, MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134, ANDERSON ROCHA DE SOUZA - OAB:12103

 Processo nº 6313-58.2015.811.0037 (154155)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (MT)

Executados: Jocasta Aparecida Lourencette e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (MT) em face de 

Jocasta Aparecida Lourencette, Amarildo Lourencette e Maria Marta de 

Aguiar Lourencette, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, postulando pela 

homologação judicial e suspensão processual até a quitação integral. 

(133/135). Intimada para prestar informação sobre o integral adimplemento 

do acordo, a parte exequente noticiou o cumprimento da avença, 

postulando pela baixa da penhora (fls.137).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157959 Nr: 8105-47.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO WEISS, DANIEL 

MAGALHÃES WEIS, SUELEN DAIANI DE MAGALHÃES WEISS, DIORDIE 

MIGUEL DE MAGALHÃES WEISS, DIEGO EDUINO MAGALHÃES WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20.726, Julio Cesar Speranza Junior - 

OAB:15290

 Processo nº 8105-47.2015.811.0037 (157959)

Ação Declaratória de Cumprimento Contratual

Requerente: José Luiz da Silva

Requeridos: Carlos Roberto Weiss e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de cumprimento contratual c/c perdas e 

danos e obrigação de fazer ou adjudicação compulsória proposta por 

José Luiz da Silva em face de Carlos Roberto Weiss, Daniel Magalhães 

Weiss, Suelen Daiani de Magalhães Weiss, Diordie Miguel de Magalhães 

Weiss e Diego Eduino Magalhães Weiss, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, postulando pela 

homologação judicial e suspensão processual até a quitação integral. O 

acordo foi homologado, com suspensão processual (225). Intimadas para 

prestarem informação sobre o integral adimplemento do acordo, valendo o 

silêncio pelo adimplemento e consequente extinção do feito (fls.239), a 

parte exequente noticiou o cumprimento da avença, postulando pela 

extinção do processo com resolução de mérito as partes permaneceram 

inertes (fls.241).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 526, §3º, 

do Código de Processo Civil.

 Custas processuais e honorários advocatícios pro rata (CPC, art.90, §2º).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160324 Nr: 555-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 555-64.2016.811.0037 (Código 160324)

Embargos à Execução

Embargante: Águas Claras Park Hotel Ltda.

Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos etc.
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 Embora o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tenha postulado 

pela extinção do feito sem resolução de mérito, fato é que a ação de 

execução continua em andamento, já que não houve formalização de 

pedido de desistência no feito executivo.

Destarte, a fim de aferir a configuração de eventual carência de ação pela 

perda superveniente do interesse processual, determino a abertura de 

vista ao Ministério Público para informar quanto ao interesse no 

prosseguimento da ação de execução correlata.

Aportando a manifestação ministerial, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169722 Nr: 5113-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT/ 15.948, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, PAMELA GHIOTTE 

MATEUS - OAB:MT 20453/O, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 Processo nº 5113-79.2016.811.0037 (Código 169722)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnante: Contudo Materiais para Construção EIRELI – Primacom 

Materiais de Construção

Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Impugnado: Itaú Unibanco S/A

Vistos etc.

O acordo juntado aos autos refere-se ao processo nº 

10025-22.2016.811.0037, não guardando relação com a presente ação, já 

julgada por sentença.

Ademais, a petição de juntada (fls.115) apenas noticia o acordo, sem 

qualquer requerimento específico.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33874 Nr: 2054-69.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2054-69.2005.811.0037 (Código 33874)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Primacom Materiais para Construção Ltda.

Executado: Elson Ribeiro de Queiroz

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

O adimplemento não foi integral, eis que o valor depositado não acrescido 

dos consectários legais da mora (juros moratórios e correção monetária).

À Contadoria Judicial para atualização do cálculo exequendo, com 

dedução do valor depositado em juízo. Em seguida, intime-se a parte para 

complementar o depósito para fim de extinção processual por 

adimplemento integral, em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento 

da execução.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43431 Nr: 5821-81.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:27402/O, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Brandão 

Crisotomo - OAB:77700

 Processo nº 5821-81.2006.811.0037 (Código 43431)

Ação Cautelar de Busca e Apreensão

Requerente: Otávio Palmeira dos Santos

Requerida: Kaifer Empreendimentos Ltda. - EPP

Denunciada: DCP – Máquinas e Veículos Ltda.

Vistos etc.

 O peticionante Carlos Alberto Polato não é parte na ação. Destarte, 

intime-se a parte autora para informar quanto eventual equívoco na 

formulação da petição inclusa (fls.173), em 15 (quinze) dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43432 Nr: 5822-66.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA, DEVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Peron Medina - 

OAB:7295, ANDRÉA P. BIANCARDINI - OAB:MT-5009, Fernando 

Brandão Crisotomo - OAB:77700, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.O pedido 

de homologação de acordo relativo aos honorários de sucumbência será 

apreciado após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57927 Nr: 5553-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 22.640/A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Processo nº 5553-36.2008.811.0037 (57927)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
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Executado: Mauro Rosseto

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Banco de Lage Landen Brasil S.A. em face de Mauro Rosseto, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, postulando pela 

homologação judicial e suspensão processual até a quitação integral. O 

acordo foi homologado, com suspensão processual (220). A parte 

exequente noticiou o cumprimento da avença, postulando pela extinção do 

processo (fls.230).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 526, §3º, 

do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pro rata (CPC, art.90, §2º). Honorários advocatícios 

consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 3572-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FALESTIN SAADEH RAJIH BADAIWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3572-55.2009.811.0037 (Código 63709)

Ação Cautelar de Arresto

Requerente: Falestin Saadeh Rajih Badaiwi - EPP

Requerida: WM Montagem e Manutenção Industrial Ltda.

Vistos etc.

 Trata-se de ação cautelar de arresto proposta por Falestin Saadeh Rajih 

Badaiwi em face de WM Montagem e Manutenção Industrial Ltda., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora, a qual não corrigiu as pendências apontadas na determinação 

judicial prolatada em 17/10/18 (fls.101).

Regularmente intimada (fls.106), nos moldes do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte, consoante certidão 

inclusa (fls.107).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, do 

Código de Processo Civil.

 Revogo a medida liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67585 Nr: 76-81.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TEXTIL BOQUERÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, LEONARDO PLATAIS - 

OAB:OAB/ES 15.134

 Processo nº 76-81.2010.811.0037 (Código 67585)

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito

Requerente: Comercial Têxtil Boquerão Ltda.

Requerido: Banco Volkswagen S/A

Vistos etc.

Expeça-se alvará em favor do credor, na forma postulada (fls.199).

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72465 Nr: 4780-40.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSEMIRO KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4780-40.2010.811.0037 (Código 72465)

Ação de Perdas e Danos por Inadimplemento Contratual

Requerente: Cassimiro Conageski

Requerido: Celso Galvão

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por edital (fls.170), 

com prazo de 20 (vinte) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107709 Nr: 6840-49.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6840-49.2011.811.0037 (Código 107709)

Ação de Busca e Apreeensão

Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Gabriel Neto Pereira da Silva

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Gabriel Neto Pereira da 

Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação (fls.106).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, e artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.
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Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114457 Nr: 4900-15.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A

 Processo nº 4900-15.2012.811.0037 (Código 114457)

Ação Revisional

Requerente: Josemar Alves de Moraes

Requerido: Banco Finasa BMC S/A

Vistos etc.

Ante a não regularização da representação processual, especificamente 

a apresentação de instrumento de mandato com poderes para transigir 

outorgado à causídica Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, recuso a 

homologação do acordo.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122905 Nr: 5447-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICÍO CABRAL 

GOMES - OAB:6.337-MS, ELIZABETH CERQUEIRA COSTA - 

OAB:ES/13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:ES/12.529, MARINA 

BELANDI SCHEFFER - OAB:3232/AC, ROBERTO DUARTE JÚNIOR - 

OAB:OAB/AC 2485

 Processo nº 5447-21.2013.811.0037 (Código 122905)

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por 

Danos Morais

Requerente: Leandro Pereira Machado da Silveira

Requerida: Ympactus Comercial S/A

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e 

indenização por danos morais proposta por Leandro Pereira Machado da 

Silveira em face de Ympactus Comercial S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Antes de formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação (fls.405).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123077 Nr: 5612-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5612-68.2013.811.0037 (Código 123077)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Marcelo Lopes da Silva

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Marcelo Lopes da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora, a qual não recolheu a guia de arrecadação da diligência do oficial 

de justiça para cumprimento do mandado de citação.

Regularmente intimada (fls.71), nos moldes do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte, consoante certidão 

inclusa (fls.72).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, do 

Código de Processo Civil.

 Revogo a medida liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133771 Nr: 5825-40.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, 

JOANICE SILVA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DE AÇÃO ante a ausência de 

legitimidade ativa e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, notadamente pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou 

o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 24 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133900 Nr: 5925-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:17.916 - PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - 

OAB:38.602 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134

 Processo nº 5925-92.2014.811.0037 (Código 133900)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Carlos Joaquim de Oliveira Franco e Michelle A. Ganho 

Almeida

Executada: Lauramir de Souza Barbosa

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Carlos Joaquim de Oliveira Franco e Michelle A. Ganho Almeida em face de 

Lauramir de Souza Barbosa, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado 

(fls.217/218).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136497 Nr: 7942-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CRISTIANO BUREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:OAB/MT 15169-E

 Processo nº 7942-04.2014.811.0037 (Código 136497)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Adão Cristiano Burei

Executada: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Expeça-se alvará, na forma postulada.

Em seguida, intime-se a parte exequente para apontar eventual saldo 

devedor, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela comunicação de 

inexistência.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148836 Nr: 3782-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Processo nº 3782-96.2015.811.0037 (Código 148836)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado e 

extinção do feito (fls.189).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149727 Nr: 4253-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Processo nº 4253-15.2015.811.0037 (Código 149727)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado e 

extinção do feito (fls.185).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167028 Nr: 3704-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, LAUREN ELLWANGER SEFERIN - 

OAB:54520, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Processo nº 3704-68.2016.811.0037 (Código 167028)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado e 

extinção do feito (fls.309).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167113 Nr: 3765-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJULY LARISSA SASSI ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417A

 Processo nº 3765-26.2016.811.0037 (Código 167113)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Djuly Larissa Sassi Antunes

Executada: Porto Seguro Companhia de Seguros

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por Djuly 

Larissa Sassi Antunes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado e 

concordou com o pagamento (fls.157).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará. A liberação em nome do advogado Dr. Victor Vidotti fica 

condicionada à apresentação do instrumento de mandato com poderes 

especiais para receber.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167123 Nr: 3774-85.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS AMORIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Processo nº 3774-85.2016.811.0037 (Código 167123)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Lucas Amorim de Souza

Executado: Porto Seguro Companhia de Seguros

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Lucas Amorim de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará. A liberação em nome do advogado Dr. Victor Vidotti fica 

condicionada à apresentação do instrumento de mandato com poderes 

especiais para receber.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 4151-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Processo nº 4151-56.2016.811.0037 (Código 167856)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Oliveira de Lima

Executada: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

A parte exequente postulou pelo levantamento do valor depositado e 

extinção do feito (fls.302).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001526-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. C. NETTO & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001526-27.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSINA DA SILVA LEITE REU: A. 

C. NETTO & CIA LTDA - ME Vistos. Considerando a manifestação de ID nº 

30869275, em que a parte requerente é patrocinada pela Defensoria 

Publica, nomeio o NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica), como 

curador especial da parte requerida, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a parte 

requerente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006167-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL CARLOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MESSIAS CARLOS ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006167-92.2018.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA MESSIAS CARLOS ANDRADE - ME e outros Vistos. Ante a 

impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, cite-a, via edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003244-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003244-30.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. 

Defiro o requerimento de penhora on line em nome da parte executada no 

valor atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$103.593,09 (cento 

e três mil, quinhentos e noventa e três reais e nove centavos). Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. Realizada a penhora, as partes executadas deveram ser 

intimadas, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Defiro 

ainda, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Restando 

negativas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000095-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000095-26.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BIAVATTI & CIA LTDA EXECUTADO: VAGNER PEREIRA 

ALVES Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da 

parte executada VAGNER PEREIRA ALVES (CPF: 005.926.961-89), cujo 

valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$11.075,20 (onze mil, 

setenta e cinco reais e vinte centavos). Deve ser consignado que o artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade 

dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. 

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio 

de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora 

de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001305-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001305-15.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada ATAIDES DE 

PAULA FRANCO - ME (CNPJ: 36.949.071/0001-82), cujo valor da dívida 

perfaz o montante atualizado de R$ 87.085,22 (oitenta e sete mil oitenta e 

cinco reais e vinte e dois centavos). Deve ser consignado que o artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade 

dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. 

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio 

de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora 

de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. ZOLET EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIERCIO ZOLET (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000595-92.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO E. ZOLET EIRELI - ME e outros Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada E. ZOLET EIRELI 

- ME (CNPJ: 07.444.355/0001-19) e ELIERCIO ZOLET (CPF: 

000.322.799-57), cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado der R$ 

67.898,14 (sessenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e 

quatorze centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI GARCIA SCHULTZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001310-37.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO GEOVANI GARCIA SCHULTZ Vistos. Defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através 

do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome da(s) parte(s) executada(s), junto 

ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003843-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003843-66.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT MARIA DE LOURDES SOUZA 

DOS SANTOS & CIA LTDA e outros Vistos. Defiro o requerimento de 

penhora on line em nome do(s) executado(s) MARIA DE LOURDES SOUZA 

DOS SANTOS & CIA LTDA (CNPJ nº 17.733.208/0001-12) e MARIA DE 

LOURDES SOUZA DOS SANTOS (CPF nº 004.361.771-96) no valor 

atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 40.133,01 (quarenta mil, 

cento e trinta e três reais, e um centavos), Deve ser consignado que o 

artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens nome do(s) 

executado(s) através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim 

de se buscar eventuais bens em nome da(s) parte(s) executada(s), 

utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das 

declarações de imposto de renda da(s) parte executada(s), deverá o feito 

tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta 

identificação do feito. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000271-05.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: CLAUDIO AUTO PECAS LTDA EXECUTADO: INTERCITY 

TRANSPORTES LTDA, JAIME GARCES MARTINS FILHO Vistos. 

Inicialmente, considerando que, o executado foi devidamente intimado (Id 

nº 26595072), no entanto, não se manifestaram nos autos conforme 

certidão de Id nº 27151844, defiro o pedido de Id nº 25501908. Para tanto, 

expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo ÔNIBUS M. 

BENZ/O, RENAVAM: 00649289854, CHASSI: 9BM664198SCO81418, ANO 

FAB/MOD 1995/1995, COR BRANCA, PLACA HQR-8449. Outrossim, defiro 

o requerimento de penhora on line em nome da parte executada INTERCITY 

TRANSPORTES LTDA (CNPJ nº 03.375.020/0001-35) e JAIME GARCES 

MARTINS FILHO (CPF: 043.185.208-11) no valor atualizado da dívida, que 

perfaz o montante de R$163.591,45 (cento e sessenta e três mil 

quinhentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada, nos 

termos do artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro ainda, o pedido de inclusão de 

restrição aos veículos através do sistema RENAJUD em nome dos 

executados. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos 

veículos indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004331-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004331-21.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816, MARIA 

DIAS DE FARIAS ARAUJO Vistos. Defiro o requerimento de penhora on 

line em nome das partes executadas MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 

(CPF: 084.702.538-16) e MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 

(CNPJ: 20.279.479/0001-54) no valor atualizado da dívida, que perfaz o 

montante de R$ 123.037,27 (cento e vinte e três mil trinta e sete reais e 

vinte e sete centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se 

incluir a restrição no veículo registrado em nome dos executados, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC 

para negativação do nome dos executados em razão deste processo, 

ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Restando 

negativas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002286-44.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS, J. N. R. MARTINS - ME 

Vistos. Defiro o requerimento de penhora on line em nome das partes 

executadas JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (CPF: 712.756.301-20) e 

N. R. MARTINS - ME (CNPJ: 12.928.132/0001-67) no valor atualizado da 

dívida, que perfaz o montante de R$544.135,20 (quinhentos e quarenta e 

quatro mil cento e trinta e cinco reais e vinte centavos). Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Sem 

prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD. Procedam-se 

às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de 

ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome dos executados em 

razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil. Restando negativas as diligências, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006166-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1006166-10.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. 

contra Ronivaldo de Souza Camargo, Darci Camargo e Rosa Saleti de 

Souza Camargo, todos qualificados na petição inicial. O banco requerente 

alegou, em síntese, que é credor dos requeridos no importe de R$ 

2.294.907,05 (dois milhões duzentos e noventa e quatro mil novecentos e 

sete reais e cinco centavos), oriundo da Cédula Rural Hipotecária 

20/00252-1 (atual 14/59097-2), firmada em 05/02/2007, com aditivos 

firmados em 22/12/2010 e 30/03/2016, tendo os requisitos deixado de 

quitar o débito. O recebimento da inicial ocorreu no pronunciamento de id. 

15263659. Os requeridos foram citados por oficial de justiça, conforme 

certidões de id. 16018017 e 21171023. Certificou-se o decurso do prazo 

para que os requeridos Darci e Ronivaldo se manifestassem no feito (id. 

22518703). Diante do silência do requerido Darci, decretou-se sua revelia, 

enquanto nomeou-se curadora ao requerido Ronivaldo, pois citado por 

hora certa (id. 30409340). A curadora especial ofereceu embargos por 

negativa geral ao id. 30667090. O banco requerente manifestou-se pela 

rejeição dos embargos e constituição da dívida de pleno direito (id. 

30978642). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, denoto que Rosa Saleti de Souza Camargo também integra 

o polo passivo da demanda, conforme termos da petição inicial, assim 

determino a retificação do polo passivo no sistema, incluindo-a, visto que 

cadastrada incorretamente como terceira interessada. Lado outro, denoto 

que a requerida foi citada ao id. 16018017, porém manteve-se inerte. 

Assim, decreto sua revelia com fulcro no artigo 344 do CPC. 

Prosseguindo, tenho que presente pedido, sob a regência do Código de 

Processo Civil, comporta julgamento, eis que despicienda a produção de 

outras provas além das já produzidas nos autos - prova documental 

inserida no caderno processual (artigo 371 do CPC). Os denodados 

autores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, p. 316, 

proclamam que “o art. 371 do CPC exige que o magistrado, na apreciação 

da prova, justifique o seu convencimento” e “essa necessidade de 

justificação tem o papel essencial de racionalizar a valoração dos 
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elementos de prova, com uma análise judicial não meramente 

discricionária, subjetiva ou pessoal, senão adequada e ponderadamente 

motivada”. Pois bem. In casu, denoto que a curadora especial do requerido 

Ronivaldo ofereceu embargos monitórios por negativa geral, porém não foi 

arguida nenhuma matéria que possa dar azo ao reconhecimento de 

alguma nulidade processual ou impedimento ao direito de recebimento do 

crédito perseguido. Assim, não há interesse processual em ver 

processados os embargos monitórios opostos, os quais devem ser 

rejeitados liminarmente. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos 

monitórios opostos, julgando procedente o pedido contido na presente 

ação, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento 

executório no valor de R$ 2.294.907,05 (dois milhões duzentos e noventa 

e quatro mil novecentos e sete reais e cinco centavos), em título executivo 

judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, a contar da 

distribuição da ação e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 

1% ao mês, a contar da citação. Condeno as requeridas ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 24 de abril 

de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006466-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYANE SILVA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA COSMO DA SILVA OAB - DF44469 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006466-69.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: HARYANE SILVA 

SOARES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada 

por BANCO ITAUCARD S/A em face da HARYANE SILVA SOARES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, alega que firmou 

Contrato de Financiamento com a requerida, concedendo crédito destinado 

à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, modelo PALIO FIRE, 

marca FIAT, ano 2015/2016, cor BRANCA, Chassi nº 

9BD17122ZG7575467, Renavan nº 1077585524 e placa OBS-7361. No Id 

nº 15994789, liminar de busca e apreensão, esta devidamente cumprida, 

conforme auto de busca, apreensão e depósito constante no Id nº 

16227385/16227695. Devidamente citada (Id nº 26732208), a parte 

requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de incompetência 

territorial e pugnou pela concessão da justiça gratuita, de modo que passo 

a analisa-las. É o breve relato. Fundamento e decido Analisando os autos, 

verifico que a requerida aduziu, preliminarmente, a incompetência do juízo 

em razão do domicílio do réu, bem como local da aquisição do veículo e 

ante a ausência de cláusula contratual de eleição de foro, requerendo a 

remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Brasília (DF). De início, 

esclareço que a competência para o julgamento da ação de busca e 

apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária é territorial, portanto, 

relativa, conforme previsão do artigo 53, inciso III, alínea A, do Código de 

Processo Civil, neste caso, sendo vedada o reconhecimento de ofício, de 

acordo com a Súmula 33/STJ, verbis: “Súmula 33. A incompetência relativa 

não pode ser declarada de oficio.” A requerente pugna pela aplicação do 

artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a fim de obter a 

facilitação da defesa de seus direitos, bem como a inversão do ônus da 

prova a seu favor, tendo em vista que, quando da contratação da 

negociação, esta ocorreu no domicílio informado pela requerida, qual seja, 

na Comarca de Brasília – DF. Para validar a alegação suscitada, a parte 

requerida junta aos autos documentos hábeis a comprovar que a compra 

do veículo tenha sido de fato efetivada na Comarca de domicílio da ré, 

junta o contrato de venda (Id nº 28259512) e outros documentos, onde 

constam os dados pessoais da compradora/requerente, o endereço, data 

de assinatura e demais dados do veículo. Em que pese na Cédula de 

Crédito Bancário trazida pelo autor (Id nº 15414630) conter um endereço 

pertencente a esta Comarca, qual seja: Rua Pampa, 118, bairro Poncho 

Verde, em observância aos demais documentos apresentados pelo 

requerente, como o extrato do Sistema Nacional de Gravames e as telas 

de consultas ao Detran (Id nº 15414630), constato que as informações de 

emplacamento e restrições realizadas também ocorreram na Comarca de 

Brasília – DF, referencias estas que conferem com os documentos e 

esclarecimentos prestados pela parte requerida, conforme Id nº 

28259512/28260033. Ainda, em observação aos documentos aportados 

nos autos e em consulta ao CNPJ da empresa, que aparece como 

concessionaria/revendedora de veículo, SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, percebo que determinada instituição é sediada na Comarca de 

Brasília – DF, mais uma vez conferindo veracidade nas alegações da 

requerida. Assim, considerando a arguição da parte requerida e da análise 

dos documentos colecionado aos autos, tanto pelo autor como pela ré, 

torna-se possível o acolhimento da arguição de incompetência. Neste 

sentido, citam-se jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 

1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 33 

do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no 

foro do domicílio do consumidor facilita sua defesa, cabendo a ele alegar 

eventual prejuízo. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 1ª 

Vara Cível de Taguatinga. (TJ-DF 07183713820198070000 DF 

0718371-38.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 04/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO 

AJUIZADO NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DILIGÊNCIA 

EFETIVADA EM COMARCA DIVERSA. A efetivação de medida de busca e 

apreensão em comarca diversa não altera a competência para o 

processamento e julgamento do feito. Inexistindo notícias acerca de 

eventual mudança de endereço da parte demandada, deve prevalecer o 

processamento junto à Comarca de domicílio da ré, nos termos do art. 46 

do CPC. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (Conflito de 

Competência Nº 70080681281, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 

25/04/2019). (TJ-RS - CC: 70080681281 RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão 

que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante 

no contrato celebrado entre as partes, determinando a remessa dos autos 

ao foro do domicílio do réu – NULIDADE DA DECISÃO PORQUE SURPRESA 

– Não verificada – Requerente que justificou a competência do Juízo a quo 

na inicial, do que se verifica que se manifestou sobre o tema objeto da 

decisão atacada – Manifestação, ademais, em sede de razões de agravo, 

o que afasta alegação de não oportunidade de abordagem da questão 

capaz de influenciar a decisão desta Turma Julgadora – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – Verificada – Teoria finalista mitigada – Permite-se a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores 

profissionais se demonstrada a sua vulnerabilidade – Resta evidente a 

hipossuficiência do agravado, produtor agropecuário, que não possui os 

conhecimentos jurídicos necessários para identificar eventual abusividade 

da cláusula de eleição de foro que constou no contrato de adesão 

assinado – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – 

Eventuais gastos com deslocamento até a comarca eleita para 

comparecimento a audiências ou requerimento de advogado dativo – 

Requerido inadimplente, aparentemente sem condições de suportar tais 

custos – Facilitação do acesso à Justiça – Remessa do feito ao domicílio 

do consumidor – Inteligência do art. 63, § 3o, do CPC – Precedentes – 

Negado provimento. (TJ-SP - AI: 20017969420208260000 SP 

2001796-94.2020.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 

31/03/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/03/2020). (grifo nosso) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar 

suscitada e DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito e, por consequência, DETERMINO a remessa dos autos a 

Comarca de Brasília – DF, para análise e processamento do pedido, com 

as baixas e anotações devidas. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006221-58.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REU)

VILSON MIEZERSKI (REU)

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006221-58.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: VILSON MIEZERSKI, PAULO 

CESAR MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI Vistos. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de 

PAULO CEZAR MIEZERSKI, VILSON MIEZERSKI e SABRINA LOPES TESTA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que em 

29/03/2016, o requerente concedeu ao requerido VILSON MIEZERSKI, por 

meio de Cédula Rural Pignoratícia, um crédito no valor de R$ 779.889,12 

(setecentos e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e doze 

centavos), destinado ao financiamento de lavoura de soja, assinando 

como avalistas os demais requeridos. Aduz que os requeridos assumiram 

a obrigação de pagar o valor do financiamento em 28/09/2017, no entanto, 

a obrigação não foi cumprida, tornando-se o requerente credor das partes 

requeridas na quantia de R$ 1.079.357,87 (um milhão setenta e nove mil 

trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Assim, 

pugna seja constituído título executivo judicial, convertendo o mandado 

inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Livro 

II, Título XV, Capítulos II e IV, do CPC. Com a inicial vieram os documentos 

de ID nº 15282177/15282184. Devidamente citados, as partes requeridas 

apresentaram embargos monitórios, alegando a necessidade de revisão 

do contrato, vez que as cláusulas contratuais são abusivas. No ID nº 

16966669, a parte requerente apresentou retificação da inicial, 

complementando sua fundamentação. No ID nº 17153710, o requerente 

impugnou os embargos monitórios, alegando que o contrato está dentro 

das normas jurídicas e adequado ao ordenamento jurídico. Por fim, pugna 

pela improcedência dos embargos e pela procedência do pedido inicial, 

convertendo o mandado monitório em mandado executivo. No Id nº 

22346268, as partes requeridas pugnam pela concessão de tutela 

antecipada incidental para autorizar a caução das ações do BESC nos 

presentes autos monitórios e penhora das mesmas em eventual execução 

de sentença, bem como para obstar a inclusão do nome dos requeridos 

nos cadastros de inadimplentes, ou, na hipótese de sua inscrição, 

determinar o cancelamento da mesma. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, verifico que as partes requeridas apresentaram 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter incidental. De 

acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. 

Complementando o preceptivo, o parágrafo único do mesmo artigo, dispõe 

acerca da possibilidade do pedido de tutela antecipada ser concedido em 

caráter antecedente ou incidental: “A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental”. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destarte, para 

que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que 

esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, não vislumbro, nesta fase de cognição, os requisitos 

autorizadores da concessão de tutela antecipada, visto que a 

probabilidade do direito dos requeridos fundamenta-se em cálculo 

unilateral, não havendo provas que evidenciem a alegação de abusividade 

e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o valor financiado. Deste 

modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de 

evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela 

instituição financeira são abusivos, sobretudo considerando que o 

impedimento de negativação do nome dos requeridos vinculam-se ao 

correto adimplemento das parcelas contratadas, não inibindo a 

caracterização da mora o simples requerimento de revisão das cláusulas 

constantes no título que instrui o feito, conforme dispõe a Súmula 380 do 

STJ. Deste modo, ainda que oferecida caução, não é possível verificar, 

nesta fase de cognição, a probabilidade do direito dos requeridos, ante a 

ausência provas que afastem a mora, não havendo, por consequência, 

como deferir a tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

PLEITEADA. Outrossim, inviável, em sede de ação monitória, analisar a 

possibilidade de penhora das ações indicados pelos requeridos, bem 

como de compensação para liquidação do débito, vez que ainda não 

constituiu-se título executivo judicial. Sem prejuízo, verifico que a parte 

requerente apresentou, no ID nº 16966669, retificação a inicial. Assim, 

ante o disposto no artigo 329, II, do Código de Processo Civil, e 

considerando que esta foi apresentada após a citação dos requeridos, 

intimem-se as partes requeridas para se manifestarem sobre a emenda de 

ID nº 16966669, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, no que se refere ao 

pedido de inversão do ônus da prova em favor dos requeridos com base 

no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, formulado nos embargos 

a monitória, verifico que as partes requeridas pretendem a revisão de 

Cédula Rural Pignoratícia, emitida para custeio agrícola. De acordo com o 

artigo o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor: “Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.” No caso em tela, não vislumbro a existência de relação 

de consumo entre as partes, uma vez que os valores obtidos com a 

referida cédula foram utilizados para fomento de atividade econômica 

exercida pelo emitente, não sendo este considerado, portanto, consumidor 

final. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INCIDÊNCIA DO CDC – IMPOSSIBILIDADE 

- GRANDE PRODUTOR RURAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO 

CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -– PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS 

SUPORTADOS PELO VENCIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Este Sodalício já decidiu, em outras oportunidades, que não 

se aplicam às ações que tratam de compra e venda de INSUMOS agrícolas 

as normas consumeristas, porque o autor, como produtor rural, não é 

considerado consumidor final para fins de proteção do CDC. Não restando 

caracterizada a figura do consumidor, tampouco a destinação final a 

justificar a incidência da Lei 8.078/90, por consequência, não há falar e 

inversão do ônus da prova. “Nos termos do enunciado 93 da Súmula do 

STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula 

que preveja a capitalização mensal dos juros. (...) Tese para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o 

pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (N.U 

0002424-77.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Por 

fim, considerando que os requeridos pugnam pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, para melhor análise do pedido, intimem-se os 

requeridos por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste-MT, 24 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO MARCATO (EXECUTADO)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001809-16.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA, 

RICARDO AUGUSTO MARCATO Vistos. Acolho a emenda à inicial (ID nº 

31394919). Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho anterior de 

ID nº 31275847. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA BANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SARNO GOMES OAB - SP203990 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1000701-54.2017.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de 

repetição de indébito e indenizatória por dano material proposta por 

Ledifran logística LTDA – EPP, representada pelo sócio João Dias de 

Oliveira Neto, contra Scania Banco S.A., qualificados na petição inicial. A 

autora alega, em síntese, que celebrou cinco cédulas de crédito bancário 

com a instituição financeira ré, contudo há disposições ilegais no 

instrumento, quais sejam: previsão genérica da garantia; juros 

remuneratórios variáveis e, assim, abusivos; imposição de pagamento de 

TCO; inexistência de previsão contratual de capitalização dos juros 

remuneratórios; previsão de incidência de multa não indenizatória por 

inadimplemento; e cláusulas que se referem às disposições aplicáveis aos 

contratos do BNDES e condições gerais reguladoras das operações sem 

maiores informações. A pretensão autoral cinge a declaração de nulidade 

das cláusulas apontadas como abusivas e condenação da instituição 

requerida ao pagamento em dobro das quantias pagas indevidamente e 

ressarcimento dos danos provocados. O recebimento da inicial, 

indeferimento da tutela de urgência e concessão de gratuidade da justiça 

ao autor, deram-se no pronunciamento de id. 6150477. A requerida foi 

citada pelo correio (id. 7923508) e ofereceu contestação (id. 7923508), 

arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa de João Dias de Oliveira Neto; 

impugnando o pedido de gratuidade da justiça; e contrapondo-se à 

pretensão autoral ao defender a legalidade das cláusulas contratuais 

vergastadas na lide. A requerente impugnou a contestação ao id. 8808380 

rebatendo as teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão. 

Aberta a audiência de conciliação, constatou-se a ausência do 

requerente, obstando a possibilidade de autocomposição entre os 

litigantes (id. 9277598). Os litigantes foram instados a se manifestarem 

sobre as provas que pretendiam produzir (id. 16138384). A requerida 

pediu a produção de prova documental (id. 16971541). A requerente 

informou que não pretende produzir outras provas (id. 17159485). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Produção de 

prova documental: Apesar do pedido da parte requerida, não houve a 

especificação da prova conforme determinado, ela apenas indicou que 

pretende produzir a prova “por meio da juntada de documentos novos”, 

sem apontar quais são. Além disso, a prova documental em regra 

encontra-se preclusa, somente sendo permitida em caso de documentos 

destinados a fatos articulados após a contestação ou em caso de 

documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

posteriormente (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC). Portanto, 

indefiro o pedido da requerida de produção de novas provas documentais. 

Multa: A requerente deixou de comparecer a audiência conciliatória, não 

justificando sua ausência. Aliás, apesar de ter apresentado pedido de 

cancelamento da solenidade dizendo que é de praxe a requerida não 

comparecer (id. 9224791), a parte contrária esteve presente na audiência 

que tão pouco foi cancelada. Logo, sendo injustificada a ausência da 

autora à solenidade, sanciono-a com multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa com fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC, em favor 

do Estado. Impugnação à Justiça Gratuita: A Constituição Federal é muito 

clara quando trata da assistência jurídica gratuita, prevendo 

expressamente que o Estado a prestará aos indivíduos que comprovarem 

a insuficiência de recursos. É de notório conhecimento que a Carta Magna 

ocupa o topo da pirâmide hierárquica das normas, pelo que nenhuma 

norma do ordenamento jurídico pode se opor a ela. Além disso, a Lei Maior 

está no centro do ordenamento jurídico, o que significa que suas 

previsões refletem e servem como ponto de partida para todas as demais 

normas e ramos nele existentes. Neste viés, não é possível afastar a 

necessidade constitucional de comprovação da insuficiência de recursos 

com fundamento em lei inferior na hierarquia das normas do ordenamento 

jurídico brasileiro. Com efeito, vejo que a requerente é empresa de 

transporte rodoviário de cargas (id. 5005019), não tendo trazido aos autos 

qualquer documento que demonstre a impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas processuais. Aliás, a parte instruiu a inicial com 

balancetes contábeis que demonstram condição incompatível com a 

gratuidade da justiça, havendo, por exemplo, a indicação de vários 

faturamentos superiores à R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no 

durante o ano de 2016 (período próximo ao ajuizamento da ação), 

chegando a faturar R$ 1.731.883,12 (um mil setecentos e trinta e um mil 

oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) em dezembro daquele 

ano. Pelas razões expostos, obedecendo ao artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CF, acolho a impugnação apresentada e revogo a concessão do benefício 

da assistência jurídica gratuita realizada no pronunciamento de id. 

6150477. Ilegitimidade: A instituição financeira requerida defendeu a 

ilegitimidade ativa de João Dias de Oliveira, porém, denoto que na inicial o 

Sr. João é indicado apenas como sócio representante da empresa 

requerente, não como parte. Logo, o cadastramento dele como autor da 

ação no PJe deu-se por equívoco. Destarte, afasto a preliminar arguida. 

Mérito: Inexistem pedidos remanescentes de produção de outras provas, 

demonstrando o desinteresse dos litigantes na dilação probatória, pelo que 

passo a julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Cotejando a petição inicial denoto que a pretensão autoral foi 

apresentada de maneira integralmente genérica, considerando que o 

requerente deveria especificar os valores de cada uma das cláusulas que 

pretende revisar por força do artigo 330, § 2º, do CPC, indicando as 

quantias que foram pagas uma vez que pede a restituição dobrada do 

importe quitado, coisa que não fez. Igualmente, era necessária a indicação 

do prejuízo sofrido para fundamentação do pedido condenatório de 

indenização por dano material, mas o requerente contentou apenas em 

pedir a condenação da requerida ao “ressarcimento dos danos 

provocados” fixando um “montante determinado seguro o prudente arbítrio 

do juízo em razão do ilícito civil praticado decorrente do abuso de direito 

cometido” (pedido 4-o). É certo que compete à parte autora especificar os 

termos de sua pretensão, sendo-lhe defeso apresentar pedido genérico, a 

não ser nas hipóteses do artigo 324, § 1º, do CPC, que não se enquadram 

ao caso. Destaco que, a especificação de tais situações é primordial para 

assegurar o contraditório à parte contrária e possibilitar a prestação da 

tutela jurisdicional pelo magistrado, visto que lhe é vedado conhecer de 

ofício da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ). Além disso, ao 

teor do disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por 

objeto obrigações decorrentes de financiamento, o autor deverá 

discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas 

que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

DETERMINAÇÃO PARA INDICAR O VALOR INCONTROVERSO – NÃO 

CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações Revisionais cabe ao autor 

discriminar na petição inicial, sob pena de ser indeferida, as obrigações 

contratuais que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso 

do débito (art. 330 , § 2º , do CPC). (TJMT - N.U 

0004716-41.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 

295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS 

ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO 

ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 
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apresentar pedido genérico , não bastando a parte discorrer sobre 

eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às 

cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 

381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). (TJMT - 

N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). A propósito, o laudo técnico 

que guarnece a peça vestibular faz alusão ao valor global do contrato, 

não suprimindo a ausência de especificação pelo requerente. Além disso, 

encontra-se ausente a causa de pedir de alguns termos da pretensão 

autoral, são eles: O pedido de declaração de nulidade da cláusula 10 

(pedido nº 4-b): o autor contentou-se a dizer que a “imposição é ilegal e 

abusiva e deve ser afastada pelo juiz”, sem fundamentar o motivo da 

alegação; O pedido de declaração de nulidade da cláusula 09 (pedido nº 

4-d): o autor contentou-se em dizer em fundamentação que a abusividade 

é “evidente”, não indicando o porquê; e O pedido de ressarcimento de 

danos (4-o): o autor sequer fundamentou a pretensão, apenas incluiu o 

pedido na petição. Ressalte-se que, a petição inicial deve indicar os 

fundamentos jurídicos do pedido e que a ausência de causa de pedir 

conduz à inépcia da inicial (artigo 319, inciso III e artigo 330, § 1º, inciso I, 

ambos do CPC). Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito, ante a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 2º c/c 

artigo 485, inciso IV, ambos do CPC. Destarte, condeno a parte vencida ao 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 

85, caput e § 2º, do CPC, ressaltando que houve a revogação da justiça 

gratuita nessa oportunidade e que as custas e taxas de ingresso ainda 

não foram pagas. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

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

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO MARCATO (EXECUTADO)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA FRAZAO (AUTOR(A))

LENIR GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (REU)

SEBASTIANA GOMES DA CUNHA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral proposta 

por Dayane da Silva Frazão e Lenir Gonçalves Dias contra Willyam Gomes 

da Cunha Costa e Sebastiana Gomes da Cunha Costa, litigantes 

qualificados na petição inicial. Os requeridos pediram, em sede de 

contestação, a concessão de assistência jurídica gratuita, sem, contudo, 

comprovarem a insuficiência de recursos. Destaco que de acordo com o 

artigo 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Destarte, o artigo 98 e 

seguintes do CPC devem ser interpretados tendo por base a Constituição 

da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário com o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Desta forma, determino que os requeridos 

acostem documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

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

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005487-73.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCIELE SANTOS COSTA 

REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Vistos. Primeiramente, consigno que a preclusão ocorre quando a parte, 

intimada pessoalmente para a perícia médica, não justificar a sua 

ausência. Nesse sentido: APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ENDEREÇO 

ATUALIZADO CARREADO AOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. Autora que 

não compareceu à PERÍCIA designada. Mudança de endereço comunicada 

posteriormente, em que pese seu patrono ter sido devidamente intimado. 

Intimação pessoal da parte não realizada. PRECLUSÃO afastada. 

Redesignação da PERÍCIA que consistente em exame médico. Ato 

personalíssimo. Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

20923331520158260000 SP 2092333-15.2015.8.26.0000, Relator: Ana 

Catarina Strauch, Data de Julgamento: 14/07/2015, 27ª Câmara de Direito 

P r i v a d o ,  D a t a  d e  P u b l i c a ç ã o :  2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 )  ( N . U 

0004458-29.2014.8.11.0021, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 11/05/2018). No presente caso, embora a parte autora 

não tenha comparecido na perícia, constato que não houve a intimação 

pessoal da parte requerente para comparecer ao ato, conforme certidão 

de ID nº ID nº 30714561. Assim, intime-se o advogado da parte requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o atual endereço da parte 

autora. Sem prejuízo, intime-se o perito para designar nova data para a 

realização da perícia, devendo a parte autora ser intimada pessoalmente 

no endereço indicado. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. 
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Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004735-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004735-38.2018.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E 

MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME, ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO 

JUNIOR Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora informa 

o descumprimento do acordo homologado no ID nº 20097564. Deste modo, 

intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e, por consequência, realizar o pagamento devido. Após, retornem 

os autos conclusos para analisar o pedido de ID nº 22884578. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005992-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (REU)

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (REU)

ODINEI DOS SANTOS MONTORO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005992-64.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MONTOURO & CIA LTDA - ME, RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO, 

ODINEI DOS SANTOS MONTORO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/Aem face de MONTOURO E CIA LTDA, 

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTORO e ODINEI DOS SANTOS MOTORO, 

qualificados nos autos. Alega o autor que celebrou com a primeira Ré 

MONTOURO & CIA LTDA, em 30/06/2016, Contrato de Abertura de Crédito 

BB Giro Empresa Flex nº 329.014.252, vencível em 25/06/2017, com a 

finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 101.000,00 (Cento 

e um mil reais), no qual a se obrigou a pagar o valor do financiamento em 

20 (Vinte) parcelas, conforme dispõe a cláusula 05 da proposta de 

utilização do crédito anexa, assinada em 30/06/2016. Relata que, em 

05/08/2016, a empresa ré cessou o pagamento do débito, ocorrendo o 

vencimento da operação, em razão da inadimplência (falta de pagamento 

do saldo devedor e dos encargos existentes), estando os réus 

descumpridores com a obrigação de pagar a quantia de R$ 164.778,12 

(cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e doze 

centavos), sendo que os demais integrantes do pólo passivo o fazem na 

condição de fiadores, conforme se verifica na cláusula fiança, bem como 

nas assinaturas do contrato. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Citadas, as rés ofertaram embargos monitórios (ID. 29117538). Suscitaram 

preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, atacaram a 

onerosidade excessiva em virtude da cobrança indevida dos juros de 

mora e correção monetária. Dizem ser vedada a capitalização dos juros, 

bem como ilegal a cumulação dos juros remuneratórios com a comissão de 

permanência. Requerem a improcedência do pedido deduzido na petição 

inicial. Juntou documentos. A parte autora apresentou impugnação aos 

embargos monitórios no ID. 30428365. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Tenho que a inicial atende satisfatoriamente o disposto 

nos Arts. 319 e seguintes do CPC, trazendo causa de pedir próxima e 

remota, pedido absolutamente inteligível. Consoante se observa do 

caderno processual, a autora trouxe o contrato de abertura de crédito, 

constando as cláusulas inerentes ao negócio jurídico entabulado. Nada 

obstante, a autora anexou extratos bancários contendo a descrição dos 

débitos lançados e, consequentemente, o saldo devedor gerado em conta 

de titularidade do réu. Desta feita, rechaço a preliminar suscitada, e passo 

a análise do mérito. A causa versa sobre a cobrança de valores, 

decorrentes do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 

329.014.252, vencível em 25/06/2017, com a finalidade de abrir um crédito 

rotativo até o limite de R$ 101.000,00 (Cento e um mil reais), no qual a 

primeira Ré MONTOURO & CIA LTDA se obrigou a pagar o valor do 

financiamento em 20 (Vinte) parcelas, avalizado pelos demais requeridos. 

Citadas, as rés ofertaram embargos monitórios, requerendo a revisão das 

cláusulas contratuais, alegando a onerosidade excessiva ante a cobrança 

indevida dos juros de mora e correção monetária, a capitalização dos 

juros, bem como a cumulação dos juros remuneratórios com a comissão 

de permanência. Inicialmente, é de ver que os documentos juntados 

servem de prova escrita sem eficácia de título executivo a aparelhar o 

pedido. Por outro lado, as requeridas/embargantes não negaram a 

existência do contrato que subsidiou a ação monitória, apenas não 

reconhecem o débito atribuído na petição inicial, alegando que o autor 

pleiteia quantia superior ao devido, pois entendem que houve a cobrança 

de encargos ilegais. Os embargos monitórios podem se fundar em matéria 

passível de alegação como defesa no procedimento comum (§1º, do Art. 

702, do CPC). Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-à declarar de imediato, o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2º, do 

Art. 702, do CPC). Não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o 

seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos 

serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de 

excesso (§3º, do Art. 702, do NCPC). Como se vê, os réus/embargantes 

sequer apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do débito 

indicando o valor que entende devido, ao passo que pautou suas 

alegações com base em suposições e generalidades, ensejando a 

rejeição de plano de suas alegações – leitura do art. 702, §§2º e 3º, todos 

do CPC. Com efeito, os embargantes alegam, genericamente, a ilegalidade 

de alguns encargos, sem sequer apontar as cláusulas que estabelecem 

sua aplicação, baseando-se em eventuais cláusulas nulas. É certo que 

compete a parte indicar as supostas cláusulas ilícitas, de acordo com a 

sua fundamentação, quais sejam: as que estabelecem as taxas de juros 

conforme variação do mercado, indicando qual seria a média do mercado 

e qual foi a taxa praticada, devendo trazer aos autos o demonstrativo de 

cálculo, pois não cabe ao juízo desempenhar essa investigação. Por outro 

lado, os réus/embargantes limitaram-se a pleitear a revisão das cláusulas 

contratuais onerosas, com a consequente nulidade daquelas tidas como 

abusivas. No entanto, tal pedido não deve ser feito de forma genérica, 

meramente protelatória, mas de forma concreta, indicando as cláusulas 

(item por item) e apresentando planilhas ao alegar a nulidade. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO 

DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE 

– IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO 

ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 

apresentar pedido genérico , não bastando a parte discorrer sobre 

eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às 

cláusulas ditas irregulares.“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do 

STJ)Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia , discriminar na petição inicial , dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º) . (N.U 

0001651-77.2013.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, 

Publicado no DJE 11/12/2018) Por outro lado, a composição do débito está 
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bem demonstrada pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa 

Flex nº 329.014.252, constando as cláusulas inerentes ao negócio jurídico 

entabulado, bem como a planilha de evolução do débito. O exame dos 

efeitos de uma contratação insere-se na atividade diária de qualquer 

correntista que, assim, não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao 

alegar desconhecimento, falta de informação, ou qualquer vício de 

consentimento. Desta forma, não há que se desnaturar a relação negocial 

firmada, devendo o cumprimento de seus termos submeter-se o que 

dispõe o princípio da força obrigatória dos contratos. Neste diapasão, 

impõe-se a rejeição dos presentes embargos monitórios. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos Monitórios e, via 

de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o 

contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 164.778,12 (cento e 

sessenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA, desde a 

data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, contados 

da citação. Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de condenação. Com 

o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 

523 do CPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, 

dentro desse prazo, que inicia após a intimação defensor do 

réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme 

§1º do referido artigo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Primavera do 

Leste - MT, 24 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003843-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1003843-66.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 26.661,27 

ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Endereço: Avenida São João, 

306, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1085, ZONA 01, Primavera II, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS 

SANTOS Endereço: Av. São Paulo, 761, ZONA 03, Pq. Eldorado, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO MARIA DE LOURDES SOUZA DOS 

SANTOS & CIA LTDA para, tomar ciência acerca do bloqueio judicial , 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 27 de 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001249-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se informar o endereço do veículo para 

expedição do veículo no prazo de 05( cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003302-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA OAB - GO41809 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO OTIMAR LIMA ELSNER (EXECUTADO)

IVANIZE DAYANE MELQUIADES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003302-62.2019.8.11.0037 RURAL 

BRASIL S.A. RENATO OTIMAR LIMA ELSNER e outros Vistos. Defiro o 

pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada 

RENATO OTIMAR LIMA ELSNER (CPF: 301.672.818-44) e IVANIZE 

DAYANE MELQUIADES GONCALVES (CPF: 338.190.458-21) cujo valor da 

dívida perfaz o montante atualizado de R$8.074.518,84 (oito milhões 

setenta e quatro mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro 

centavos) Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. 

Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros 

deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as 

partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de 

nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006346-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Michel da Silva Alves (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRISMAR DAMASCENO DE PAULA OAB - RN4833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LOPEZ DE MORAIS OAB - SP347228 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDA DOROTA DE MELLO OAB - SP268406 (ADVOGADO(A))

RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA OAB - SP243100 

(ADVOGADO(A))

USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS OAB - SP362836 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006346-89.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MICHEL DA SILVA ALVES 

EXECUTADO: COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA Vistos. Certifique-se 

a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo de intimação da parte 

executada. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001363-47.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN GERALD ALVES DE JESUS REU: BANCO BMG S.A 

Vistos. Considerando a certidão de ID nº 30643994, revogo a nomeação 

anteriormente feita e nomeio como perito judicial a empresa FORENSE LAB, 

com sede na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual 

Business Office & Corporate, sala 1405, bairro Alvorada, CEP: 78048-250, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 98112-2338, a qual deverá ser intimada para 

designar perito habilitado com especialidade técnica para realização da 

perícia, com apresentação de currículo, com comprovação da 

especialização,, para a realização de perícia, nos exatos termos da 

decisão ID nº 28342015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007357-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MICHELI GABARDO OAB - PR55840 (ADVOGADO(A))

EGBERTO FANTIN OAB - PR35225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007357-56.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. Vistos. Defiro o 

pedido retro. Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 

2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007357-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MICHELI GABARDO OAB - PR55840 (ADVOGADO(A))

EGBERTO FANTIN OAB - PR35225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003047-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA BEDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003047-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JANDIRA BEDAS Vistos. Inicialmente, 

verifico que em sede de contestação a parte requerida propôs 

reconvenção (Id nº 16310390), bem como pugnou pela concessão da 

justiça gratuita. No entanto, constato que não houve a juntada da 

declaração de hipossuficiência assinada pela parte, do mesmo modo que, 

intimada para comprovar o alegado, esta limitou-se a juntar apenas uma 

declaração de rendimento. Assim, é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

requerida/reconvinte das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil reza 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No caso dos autos, à míngua de elementos 

probatórios mínimos à demonstrem a carência financeira da parte 

requerida/reconvinte, não há como ser deferido o requerimento de justiça 

gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da requerida, não bastando para 
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tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com 

as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Desse modo, intime-se a parte requerida/reconvinte para, 

comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção, nos termos dos 

artigos 290 e 321, parágrafo único, do referido códex. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004378-92.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO QUINTAS TRANSPORTES 

LTDA - ME e outros Vistos. Ante a impossibilidade de citar as partes 

executadas pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia das 

partes executadas no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003648-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PAULINO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003648-81.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: CLARICE PAULINO DE MOURA REQUERIDO: VALDENIR 

NEVES DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de ID nº 30667065. 

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003648-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PAULINO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003648-81.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: CLARICE PAULINO DE MOURA REQUERIDO: VALDENIR 

NEVES DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de ID nº 30667065. 

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000521-04.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: PAULO CESAR MIEZERSKI 

Vistos. Defiro o pedido de ID nº 31391289. Designe-se data para venda 

judicial do bem avaliado no ID nº 29459097, de acordo com as datas 

informadas pelo leiloeiro judicial. Nomeio como leiloeiro judicial a empresa 

“Balbino Leilões”, que poderá ser encontrada na Rua 02, quadra 07, nº 

264, Residencial J.K – B. Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78.068-000, 

devendo ser intimada para a realização dos trabalhos. Expeça-se edital 

para afixação no lugar de costume e publicação, fazendo constar a 

existência de eventual ônus. Em observância ao disposto no item 6.7.51 

da CNGC e art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de 

taxa de comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da 

arrematação, que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por 

cento). Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do 

leiloeiro, nos moldes do artigo 884 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001530-35.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSANGELA HONORIO KREBS Vistos. Proceda-se a busca 

de endereço do requerido através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. 

Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001967-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PIZZOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004439-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

CLOVIS MELLO (EXECUTADO)
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EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

 

CARTA DE INTIMAÇÃO Nome: BEATRIZ GABRIELLI MELLO Endereço: RUA 

DIRCEU WISINTAINER, 686, SALGADO FILHO, CAXIAS DO SUL - RS - CEP: 

95098-130 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZA MYRIAN 

PAVAN SCHENKEL PROCESSO n. 1004439-79.2019.8.11.0037 Valor da 

causa:R$ 835.639,61 ESPÉCIE: [Nota Promissória] POLO ATIVO:RURAL 

BRASIL S.A. POLO PASSIVO: Nome: Nome: CLOVIS MELLO Endereço: 

RUA DIRCEU WISINTAINER, 686, SALGADO FILHO, CAXIAS DO SUL - RS - 

CEP: 95098-130 Nome: BEATRIZ GABRIELLI MELLO Endereço: RUA 

DIRCEU WISINTAINER, 686, SALGADO FILHO, CAXIAS DO SUL - RS - CEP: 

95098-130 Nome: EZEQUIEL GABRIELLI MELLO Endereço: chácara bica d´

água, s/n, zona rural, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: BEATRIZ GABRIELLI MELLO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para tomar ciência acerca do bloqueio judicial, conforme cópia 

em anexo. Decisão: anexo. PRIMAVERA DO LESTE, 27 de abril de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que deixo de expedir mandado 

de CITAÇÃO da requerida, haja visto que a requerente não depositou a 

diligência, conforme intimada no ID 31108196 PRIMAVERA DO LESTE, 27 

de abril de 2020. SAULO DE SOUZA CAETANO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 71918 Nr: 4233-97.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELI & ALBUQUERQUE LTDA, CICERO 

COSTA LEITÃO DE ALBUQUERQUE, ELIANE AGNELLI ALBUQUERQUE, 

EDSON AGNELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, Rosa Maria Pozzer 

Rotilli - OAB:14.441

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 228/229 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

24 de abril de 2.020. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 119540 Nr: 1962-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE MACEDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, 

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR em face de ESPÓLIO DE ELIENE 

MACEDO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Nos autos em apenso – código 191020 foi reconhecida a nulidade desta 

execução.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a execução foi proposta fundada em 

nota promissória.

 Contudo, na ação em apenso, código 191020, foi acolhida a tese de que o 

título executivo é nulo, pois possui 02 (duas) datas distintas de 

vencimento.

 Assim, não há como o processo executivo prosseguir.

Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

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

 Custas processuais e honorários advocatícios pela exequente, estes 

fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126399 Nr: 8958-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/12971

 Processo nº 8958-27.2013.811.0037 (Código 126399)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

ajuizado por LUCIANO CARLOTTO em face de JOSÉ MARIA ALVES FILHO, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 52, certidão de que, intimado a regularizar vício sanável, o requerido 

não se manifestou no feito.

À fl. 56, certidão de que, intimado a dar prosseguimento ao feito, o 

requerente também não se manifestou no feito.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes deixaram de promover os atos 

e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

permanecendo o processo parado durante mais de 01 (um) ano.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que as partes, deliberadamente, deixaram de promover 

os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas e despesas processuais pelo requerente. Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 9021-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO, ainda, o embargante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 133187 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estiloPrimavera do Leste/MT, 06 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 127482 Nr: 461-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO, RODRIGO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte embargante, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 124720 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 5307-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PRIMAVERA DO 

LESTE - PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RIBEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 544 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer a restauração dos 

autos de nº 155-90.1994.811.0037 – Código 4679 (numeração [única 

142/1998), valendo-se o presente feito como o original.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Proceda-se a lavratura do respectivo auto de 

restauração, bem como as anotações necessárias no Sistema 

Apolo.Considerando a informação de que o executado possuía advogado 

particular, intime-se a Dra. VIVIANE SCALCO OAB/MT 13.312 para 

colacionar aos autos cópias referentes a estes autos de Código 

4679.Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no 

processo de execução no estágio em que se encontrava o processo 

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

de estilo.Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006167-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL CARLOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MESSIAS CARLOS ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1006167-92.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 431.348,13 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: MESSIAS 

CARLOS ANDRADE - ME Endereço: Rua Amália Ometo, 465, Barracão, 

Parque Eldorado, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

MISAEL CARLOS DE ANDRADE Endereço: Rua Amalio Ometo, 456, 

Barracão, Parque Eldorado, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 431.348,13, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
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para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruçõesde acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O 

exequente é credor dos executados, pelo título de crédito líquido, certo e 

exigível, a seguir descrito: CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO 

N° 40/00134-2; EMITIDA: 18/11/2013 VENCIMENTO FINAL: 01/12/2018 

VALOR NOMINAL: R$280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais) Não 

obstante o pactuado, os Executados deixaram de honrar as parcelas 

vencidas, como pode ser verificado nos documentos anexos, o que 

acarretou no vencimento antecipado de toda a dívida. Levando-se em 

conta todas as cláusulas contratuais determinadas no contrato, bem como 

as cláusulas de atualização no período de normalidade e de inadimplência 

e ainda a multa pela mora contratual, atualmente o valor devido pelos 

Executados alcança o valor total de R$431.348,13 (Quatrocentos e trinta e 

um mil trezentos e quarenta e oito reais e treze centavos), atualizados 

monetariamente até 30.09.2018, nos termos da planilha anexa. Para 

assegurar a dívida e demais obrigações decorrentes deste contrato, os 

executados deram em alienação fiduciária os bens a serem adquiridos 

com o crédito, no valor global de R$340.000,00 (Trezentos e quarenta mil 

reais), os quais poderão ser localizados na Rua Amalia Ometo, n° 465, 

Barracão, Parque Eldorado, Primavera do Leste/MT, CEP 78850-000. 

Considerando o inadimplemento e esgotados todos os meios suasórios 

para a obtenção do seu crédito, vem o Exequente propor a presente 

demanda. DECISÃO: Vistos.Ante a impossibilidade de citar a parte 

executada pessoalmente, cite-a, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da 

parte executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020.Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1004378-92.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 147.142,31 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO Endereço: Rua Blumenau, 551, esquina com a 

Avenida Cuiabá, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: 

Rua Dançarino, 26, ZONA 01, Condomínio Residencial Tuiuiu, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: CINCLAIR SAUL QUINTAS 

Endereço: Rua Araponga, 23, ZONA 01, Condomínio Residencial Tuiuiu, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

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

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do 

CPC) no valor de R$ 147.142,31, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, 

dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado; 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:A 

exequente é credora dos executados pela obrigação líquida, certa e 

exigível de R$147.142,31 (Cento e quarenta e sete mil, cento e quarenta e 

dois reais e trinta e um centavos), posição do débito em 12.09.2017, 

representada pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº B30531128-8 ora 

anexada, juntamente com a respectiva ficha gráfica da operação. Neste 

sentido, vejamos os ensinamentos de Carnelutti1 sobre as peculiaridades 

de um título executivo: “O título é certo quando não há dúvida acerca de 

sua existência; líquido, quando inexiste suspeita concernente ao seu 

objeto; e exigível, quando não se levam objeções sobre sua atualidade.” 2. 

A dívida encontra-se vencida, diante do descumprimento das obrigações 

assumidas no título exequendo, tudo em razão de inadimplência verificada 

consistente no não pagamento das parcelas. Sobre a exigibilidade da 

dívida o artigo 786 do Código de Processo Civil é claro ao dispor: Art. 786. 

“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a 

obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.” 3. 

Tentada de todas as formas a solução extrajudicial para o litígio, esta foi 

infrutífera, não restando outra alternativa a exequente senão recorrer ao 

judiciário, para fazer valer o seu direito. ISTO POSTO REQUER a V. Exa., 

que seja determinada a citação, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil do executado: QUINTAS TRANSPORTES LTDA ME e do 

avalista CINCLAIR SAUL QUINTAS, nos endereços já informados no 

preâmbulo desta, para que efetuem o pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, do seu débito atualizado no montante de R$147.142,31 (Cento e 

quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), 

a ser acrescido dos encargos contratuais lançados na ficha gráfica em 

anexo, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como custas e 
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despesas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados de 

acordo com o § 2º do artigo 85 do NCPC. DECISÃO: Vistos.Ante a 

impossibilidade de citar as partes executadas pessoalmente cite-a, via 

edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia das partes executadas no prazo previsto 

no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 24 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS 

SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

1001014-78.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRIANEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000233-56.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003921-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREIS FRANCISCO DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1003921-89.2019.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001110-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1001110-25.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o requerente para manifestar sobre a 

Impugnação à Execução no prazo de 15(quinze) dias. Primavera do Leste, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001020-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO SANDRIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001020-22.2017.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001240-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GARCIA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001240-20.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no 

prazo de 05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum ou requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste, 27 

de abril de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 111502 Nr: 1917-43.2012.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAIZ AGRICOLA IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP, KIND 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, JOÃO ALVES DOS SANTOS, GIULIANO 

DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIS BERTICELLI - 

OAB:21675/O, JEFFERSON LOPES DA SILVA - OAB:MT 23.775/O, JOAO 

BATISTA DE CASTRO - OAB:, RAFAEL DA ROSA KLEIN - 

OAB:MT/21959-0

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.

No que tange ao pedido de liberação dos valores, constato que a parte 

executada/excipiente não demonstrou que o bloqueio ocorreu na conta 

informada à fl. 98, de modo que tal comprovação é necessária para 

análise do pedido de levantamento de valores.

Quanto à alegada hipossuficiência, verifico que esta não restou 

demonstrada.

Dessa forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuf ic iência de recursos”,  a par te 

executada/excipiente deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

que o pagamento das custas e despesas processuais lhes importará em 

prejuízo próprio e de sua família.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002141-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002141-80.2020.8.11.0037. 

AUTOR: ANTONIO SOUSA ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada se 

caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de 

Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020, n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril 

de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, registro que a perícia será designada tão logo a situação da 

Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste 

Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram 

cancelados nestes termos. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA OAB - GO54550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO RODRIGUES (REU)

ELISANDRO BARROS DE BARROS (REU)

 

PROCESSO n. 1002161-71.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO BARRETO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

HENRIQUE CABRAL E COSTA POLO PASSIVO: ELISANDRO BARROS DE 

BARROS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Matutino Data: 04/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002582-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

Autos nº 1002582-32.2018.8.11.0037 Vistos. ELIETE GOMES DE ARAÚJO, 

já qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou AÇÃO TRABALHISTA em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente requer o reconhecimento da competência 

da Justiça Comum por se tratar de lide entre servidores públicos 

municipais e a administração municipal, asseverando ter sido contratada 

em 02.05.2014 pelo réu, para exercer a função de Psicóloga com jornada 

semanal de 40 horas semanais, desempenhando suas funções na 

Secretaria Municipal de Saúde, de forma ininterrupta de 02.05.2014 a 

02.05.2016 mediante as remunerações mensais apontadas na ficha 

financeira - em anexo. Pleiteia o reconhecimento da unicidade do contrato 

de trabalho existente entre si e o réu no período de 02.05.2014 a 

02.05.2016, permitindo-lhe requerer o que entender de direito no que se 

refere respeitada a prescrição quinquenal dos direitos trabalhistas. 

Postula o reconhecimento de natureza salarial da integralidade da 

remuneração bruta auferida no decorrer do contrato de trabalho e a 

condenação do réu ao reflexo dessas verbas no pagamento das férias 

mais um terço constitucional, pleiteando sejam calculadas com base no 

valor integral da última remuneração mensal percebida. Ao final requer a 

tramitação na Justiça Comum; a procedência dos pedidos; o 

reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e o réu; o 

reconhecimento da unicidade do contrato a prazo determinado no período 

de 02.05.2014 a 02.05.2016 e contagem da prescrição bienal a partir 

desta última data; o reconhecimento da natureza salarial da integralidade 

da remuneração bruta auferida mais reflexos dessas verbas no 

pagamento das férias mais um terço; cálculos das verbas com base no 

valor integral da última remuneração mensal auferida ou, sucessivamente, 

com base no valor da remuneração mensal devida na época em que 

referidas verbas deveriam ter sido pagas; a condenação do réu a 

indenizar à autora férias mais um terço integralmente adquiridas referente 

aos períodos 02/05/2014 a 02/05/2015; 02/05/2015 a 02/05/2016; mais 

juros e correção monetária; a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita; a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais; atualização e correção monetária dos 

valores; a inversão do ônus da prova; citação/notificação do réu e a 

produção de todos os meios de prova admitidos em Direito. Juntou aos 

autos procuração, documentos pessoais, contrato de prestação de 

serviços por prazo determinado firmado com a administração pública; 

ficha financeira, declaração de pobreza, carteira de trabalho e previdência 

social – CTPS. Gratuidade judiciária deferida às fls. 49. Citado, o município 

apresentou contestação impugnando o pedido de gratuidade judiciária e, 

no mérito, afirmou ter sido a autora contratada por um único período de 12 

meses, prorrogado por igual prazo, confirmando as datas indicadas pela 

autora em sua petição inicial, mas aduzindo que contratado em regime 

especial não exerce cargo nem emprego, e sim função pública. Assevera 

que a prorrogação do contrato não altera sua natureza para celetista, 

permanecendo a caracterização como contrato administrativo, razão pela 

qual devem ser julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento do 

vínculo de emprego, férias mais o terço constitucional, e todos os outros 

decorrentes da rescisão contratual. Refuta o pedido de inversão de ônus 

da prova e pagamento de custas e despesas processuais e, ao final, 

requer a total improcedência dos pedidos. Em impugnação à contestação a 

parte autora reafirmou a irregularidade da contratação por não haver 

comprovação da necessidade excepcional, de interesse público, 

tampouco temporária, devendo o contrato ser declarado nulo, com o 

pagamento das verbas trabalhistas cabíveis. Sendo assim, pede o 

reconhecimento do direito da autora aos Depósitos Fundiários e às Férias 

mais 1/3, por serem direitos constitucionais, reafirmando o pedido de total 

procedência da ação e pleiteando o julgamento antecipado do mérito. É a 

síntese do necessário. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está 

apto a julgamento por ser matéria de direito, razão pela qual passo à 

análise do mérito da demanda. A parte autora celebrou contrato temporário 

para desempenhar a função de Psicóloga com jornada semanal de 40 

horas, afirmando ter laborado de forma ininterrupta de 02/05/2014 a 

02/05/2015; 02/05/2015 a 02/05/2016, percebendo as remunerações 

mensais indicadas em sua ficha financeira. A contratação foi prorrogada 

uma única vez até maio de 2016. As fichas financeiras (fls. 39/41) 

demonstram que não houve o pagamento das férias acrescidas do terço 

constitucional à autora durante a contratação temporária. Quanto à 

suposta nulidade contratação, se a contratação é motivada por 

necessidade temporária de excepcional interesse da Administração 

Pública, o contrato é válido e, tratando-se de relação 

jurídico-administrativa, não se pode falar em unicidade contratual, 

tampouco incidência de normas celetistas. A Lei Ordinária 888/2005, do 

Município de Primavera do Leste, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, no ponto de interesse, estabelece que o pessoal 

contratado por tempo determinado estará sujeito ao regime jurídico do 

Município de Primavera do Leste (art. 6º) e que referido contrato pode ter 

duração de 12 meses, prorrogável por igual período (art.5º). O contrato 

em análise foi firmado para o período de 12 meses e prorrogado uma única 

vez, circunstância que revela sua regularidade. Por outro lado, a autora 

não demonstrou, ainda que superficialmente, indícios de que os requisitos 

da contratação temporária não estariam presentes no contrato firmado 

com a municipalidade, razão pela qual não há prova de que o contrato 

entabulado esteja eivado de nulidade. Por outro lado, se os contratados 

temporariamente fazem jus ao regime jurídico do município, devem 

perceber as verbas devidas aos servidores municipais, o que se alinha às 

disposições da Constituição Federal. Nesse sentido, indene de dúvidas 

enunciar o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público do disposto 

no artigo 7º e seus incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII e XXX. Tais direitos, segundo entendimento consolidado dos 

Tribunais Superiores, com o qual coaduno, são extensíveis aos servidores 

contratados mediante vínculo temporário. Acerca do tema, eis o 

posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: SERVIDOR 

TEMPORÁRIO — DIREITOS SOCIAIS — EXTENSÃO. De acordo com o 

entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus 

aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. 

Precedentes: Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da 

ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; 

Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence. (STF, Primeira Turma, ag. reg. nos emb. decl. no ag. reg. no ARE 

676665/PE, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 16 de junho de 2015). E, ainda, o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

— FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. 

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo 

trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não 

provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0031598-51.2009.8.11.0041, , 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) Assim 

sendo, ausente a prova de quitação das férias, incontroverso fazer jus a 

autora ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional dos 

períodos efetivamente laborados, descontados os valores eventualmente 

pagos. Para cálculo da verba, defiro a integralização das parcelas de 

natureza salarial, quais sejam, horas extras e adicionais efetivamente 

percebidos no período tendo em vista assegurar o Estatuto dos 

Servidores do Município, em seu artigo 91, a percepção de férias com 

base na remuneração do período correspondente, bem como a utilização 

do valor do último salário como base de cálculo. Deixo de apreciar o 

pedido de depósitos de FGTS por não ter sido ele formulado na petição 

inicial do feito, sob pena de sentença extrapetita. DISPOSITIVO Diante de 

todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido 

ao pagamento de dois períodos de férias acrescidas de um terço 

referentes ao labor de 02/05/2014 a 02/05/2015 e de 02/05/2015 a 

02/05/2016. Para realização do cálculo deverão ser consideradas as 

parcelas de natureza salarial, quais sejam, horas extras e adicionais 

efetivamente percebidos no período, com fulcro no art. 91, do Estatuto dos 

Servidores do Município, bem como a utilização do valor do último salário 

como base de cálculo. Correção monetária devida desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com incidência do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 170 de 935



de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios deverá ser observado 

o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à 

correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, 

conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI nº 

4425/DF. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004558-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES DA CHAGAS SANTOS OAB - 714.791.121-00 

(REPRESENTANTE)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Autos nº 1004558-74.2018.8.11.0037 Vistos. SOLANGE RODRIGUES DA 

CHAGAS SANTOS, já qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou AÇÃO 

TRABALHISTA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Inicialmente requer o reconhecimento 

da competência da Justiça Comum por se tratar de lide entre servidores 

públicos municipais e a administração municipal, asseverando ter sido 

contratada em 01.10.2014 pelo réu, para exercer a função de Assistente 

Social com jornada semanal de 30 horas semanais, desempenhando suas 

funções na Secretaria Municipal de Saúde, de forma ininterrupta de 

01.10.2014 a 30.09.2016 mediante as remunerações mensais apontadas 

na ficha financeira - em anexo. Pleiteia o reconhecimento da unicidade do 

contrato de trabalho existente entre si e o réu no período de 01.10.2014 a 

30.09.2016, permitindo-lhe requerer o que entender de direito no que se 

refere respeitada a prescrição quinquenal dos direitos trabalhistas. 

Postula o reconhecimento de natureza salarial da integralidade da 

remuneração bruta auferida no decorrer do contrato de trabalho e a 

condenação do réu ao reflexo dessas verbas no pagamento das férias 

mais um terço constitucional, pleiteando sejam calculadas com base no 

valor integral da última remuneração mensal percebida. Ao final requer a 

tramitação na Justiça Comum; a procedência dos pedidos; o 

reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e o réu; o 

reconhecimento da unicidade do contrato a prazo determinado no período 

de 01 .10.2014 a 30.09.2016 e contagem da prescrição bienal a partir 

desta última data; o reconhecimento da natureza salarial da integralidade 

da remuneração bruta auferida mais reflexos dessas verbas no 

pagamento das férias mais um terço; cálculos das verbas com base no 

valor integral da última remuneração mensal auferida no valor de R$ 

4.247,32 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois 

centavos) ou, sucessivamente, com base no valor da remuneração 

mensal devida na época em que referidas verbas deveriam ter sido pagas; 

a condenação do réu a indenizar ao autor férias mais um terço 

integralmente adquiridas referente aos períodos 01/10/2014 a 30/09/2015; 

30/09/2015 a 30/09/2016 no valor total de R$ 11.326,18 (onze mil 

trezentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), mais juros e correção 

monetária; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais; atualização e correção monetária dos valores; a inversão 

do ônus da prova; citação/notificação do réu e a produção de todos os 

meios de prova admitidos em Direito. Juntou aos autos procuração, 

documentos pessoais, contrato de prestação de serviços por prazo 

determinado firmado com a administração pública; ficha financeira, 

declaração de pobreza, carteira de trabalho e previdência social – CTPS, 

Citado, o município apresentou contestação impugnando o pedido de 

gratuidade judiciária e, no mérito, afirmou ter sido a autora contratada por 

um único período de 12 meses, prorrogado por igual prazo, confirmando 

as datas indicadas pela autora em sua petição inicial, mas aduzindo que 

contratado em regime especial não exerce cargo nem emprego, e sim 

função pública. Assevera que a prorrogação do contrato não altera sua 

natureza para celetista, permanecendo a caracterização como contrato 

administrativo, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de reconhecimento do vínculo de emprego, férias mais o terço 

constitucional, e todos os outros decorrentes da rescisão contratual. 

Refuta o pedido de inversão de ônus da prova e pagamento de custas e 

despesas processuais e, ao final, requer a total improcedência dos 

pedidos. Em impugnação à contestação a parte autora reafirmou a 

irregularidade da contratação por não haver comprovação da 

necessidade excepcional, de interesse público, tampouco temporária, 

devendo o contrato ser declarado nulo, com o pagamento das verbas 

trabalhistas cabíveis. Sendo assim, pede o reconhecimento do direito da 

autora aos Depósitos Fundiários e às Férias mais 1/3, por serem direitos 

constitucionais, reafirmando o pedido de total procedência da ação e 

pleiteando o julgamento antecipado do mérito. É a síntese do necessário. 

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está apto a julgamento por ser 

matéria de direito, razão pela qual passo à análise do mérito da demanda. 

A parte autora celebrou contrato temporário para desempenhar a função 

de Assistente Social com jornada semanal de 30 horas semanais, 

afirmando ter laborado de forma ininterrupta de 01.10.2014 a 30.09.2016, 

percebendo as remunerações mensais indicadas em sua ficha financeira. 

A contratação foi prorrogada até setembro de 2016. As fichas financeiras 

(fls. 29/31) demonstram que não houve o pagamento das férias 

acrescidas do terço constitucional à autora durante a contratação 

temporária. Quanto à suposta nulidade contratação, se a contratação é 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração Pública, o contrato é válido e, tratando-se de relação 

jurídico-administrativa, não se pode falar em unicidade contratual, 

tampouco incidência de normas celetistas. A Lei Ordinária 888/2005, do 

Município de Primavera do Leste, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, no ponto de interesse, estabelece que o pessoal 

contratado por tempo determinado estará sujeito ao regime jurídico do 

Município de Primavera do Leste (art. 6º) e que referido contrato pode ter 

duração de 12 meses, prorrogável por igual período (art.5º). O contrato 

em análise foi firmado para o período de 12 meses e prorrogado uma única 

vez, circunstância que revela sua regularidade. Por outro lado, a autora 

não demonstrou, ainda que superficialmente, indícios de que os requisitos 

da contratação temporária não estariam presentes no contrato firmado 

com a municipalidade, razão pela qual não há prova de que o contrato 

entabulado esteja eivado de nulidade. Por outro lado, se os contratados 

temporariamente fazem jus ao regime jurídico do município, devem 

perceber as verbas devidas aos servidores municipais, o que se alinha às 

disposições da Constituição Federal. Nesse sentido, indene de dúvidas 

enunciar o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público do disposto 

no artigo 7º e seus incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII e XXX. Tais direitos, segundo entendimento consolidado dos 

Tribunais Superiores, com o qual coaduno, são extensíveis aos servidores 

contratados mediante vínculo temporário. Acerca do tema, eis o 

posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: SERVIDOR 

TEMPORÁRIO — DIREITOS SOCIAIS — EXTENSÃO. De acordo com o 

entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus 

aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. 

Precedentes: Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da 

ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; 

Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence. (STF, Primeira Turma, ag. reg. nos emb. decl. no ag. reg. no ARE 

676665/PE, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 16 de junho de 2015). E, ainda, o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

— FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. 

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo 

trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não 

provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0031598-51.2009.8.11.0041, , 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) Assim 

sendo, ausente a prova de quitação das férias, incontroverso fazer jus a 

autora ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional dos 

períodos efetivamente laborados, descontados os valores eventualmente 

pagos. Para cálculo da verba, defiro a integralização das parcelas de 

natureza salarial, quais sejam, horas extras e adicionais efetivamente 

percebidos no período tendo em vista assegurar o Estatuto dos 

Servidores do Município, em seu artigo 91, a percepção de férias com 

base na remuneração do período correspondente, bem como a utilização 

do valor do último salário como base de cálculo. Deixo de apreciar o 

pedido de depósitos de FGTS por não ter sido ele formulado na petição 

inicial do feito (extrtapetita). DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de dois 

períodos de férias acrescidas de um terço referentes ao labor de 

01/10/2015 a 30/09/2015 e de 01/10/2015 a 30/09/2016. Para realização 

do cálculo deverão ser consideradas as parcelas de natureza salarial, 

quais sejam, horas extras e adicionais efetivamente percebidos no 

período, com fulcro no art. 91, do Estatuto dos Servidores do Município, 

bem como a utilização do valor do último salário como base de cálculo. 

Correção monetária devida desde a data em que as parcelas deveriam ter 

sido pagas, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu 

nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997; 

quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, 

aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No 

tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 

1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à correção monetária, 

deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, conforme modulação 

dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas 

nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal em Questão de Ordem na ADI nº 4425/DF. Não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, 

nos termos do art. 496, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007176-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ORLANDO XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007176-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TEREZA XAVIER 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ORLANDO XAVIER PEREIRA SENTENÇA Visto. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por TEREZA XAVIER PEREIRA, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT e do ORLANDO XAVIER PEREIRA, todos qualificados na petição 

inicial. Narra à parte autora, que é mãe do requerido, o qual é portador de 

transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (CID10 

F10.1) e transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.4). Relata que 

devido ao quadro de dependência vivido pelo requerido, Orlando está em 

uso diuturno de álcool, além das tentativas de tirar a própria vida, já 

ameaçando, inclusive, a sua própria mãe. Narra à autora que foi 

diagnosticada com doença crônica, dependente química com fundamento 

na CID F10 e F19, necessitando fazer a desintoxicação. A inicial foi 

instruída com documentos. Parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico no 

Id. 27937045. O município de Primavera do Leste/MT apresentou 

contestação no Id. 14893081. E o Estado de Mato Grosso no Id. 15011299. 

Houve a retificação do polo ativo para fazer constar Alexandra Partata da 

Silva em substituição a Sandra Paula da Silva (Id. 15295564) Parecer no 

Ministério Público no Id. 16592715. Aportou-se aos autos a nota fiscal nº 

201900000000017, além do relatório de acompanhamento psicológico do 

paciente (Id 17788330) Foi realizado o sequestro de verbas públicas no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aportou-se aos autos petição do 

Centro de tratamento feminino Rosa de Saron requerendo o pagamento 

dos valores ainda em aberto relativo à internação da paciente Alexandra 

Partata da Silva, bem como juntou-se a nota fiscal nº 201900000000068 

referente à sexta, à sétima e à oitava mensalidades e 16 diárias, além do 

encaminhamento psicossocial, relatório de informativo, atestado médico 

que prorrogou o tratamento por mais 90 (noventa) dias e alta médica (Id 

17788330). Foi realizado o sequestro dos valores de R$ 6.872,28 (seis mil 

e oitocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) (Id. 28274562), 

bem como expedido alvará de levantamento em favor de Rosa de Saron 

Centro de Tratamento Feminino EIRELI (Id. 28344175). Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

c/c Internação com tutela de urgência proposta por ALEXANDRA 

PARTATA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. Induvidoso, pois, que o texto constitucional 

objetivou assegurar a promoção de acesso irrestrito dos cidadãos aos 

meios disponíveis para a proteção da saúde, impondo, ainda, como dever 

do Estado, a tutela e a efetivação deste direito. No caso, houve a 

demonstração da imprescindibilidade da internação compulsória conforme 

relatório médico acostado na inicial, que afastou qualquer dúvida 

eventualmente existente acerca da necessidade clínica da internação. 

Assim, o direito à saúde e à vida se sobrepõe à observância das regras 

burocráticas ou financeiras, de modo que as restrições administrativas 

não podem ser invocadas como obstáculo à salvaguarda da vida e da 

saúde ora tuteladas, sob pena de ilegítima vulneração ou condicionamento 

da garantia expressamente assegurada pela Constituição Federal. 

Ressalta-se, que tal medida não configura violação ao princípio da 

isonomia, devido à excepcionalidade e à urgência do caso em questão. 

Inexiste, ainda, a ofensa ao princípio da separação dos poderes nas 

hipóteses de salvaguarda ao mínimo existencial, nos termos do 

entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 

POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANIFESTA NECESSIDADE - 

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OPONIBILIDADE DA 

RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os 

direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, 

sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão 

controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 

princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 

escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 

justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 

fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito 

de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 

estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 

estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a 

assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o 

município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 

771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 
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21/06/2010) Logo, evidenciada a imprescindibilidade da internação e a 

urgência da medida para a busca pela salvaguarda da vida e da saúde da 

autora, pois como é cediço os toxicômanos em grave situação de saúde 

oferecem elevado risco à integridade física e mental de familiares e 

terceiros. Aliás, nesse sentido trago a baixa os seguintes julgados: 

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - 

CONSTITUCIONAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 196, da CR/88, estabelece que é dever 

do Poder Público e direito de todos a garantia à saúde, com medidas que 

atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. A busca 

pela efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe o 

deferimento de pedido de internação compulsória de paciente dependente 

químico, a fim de que seja resguardada a sua incolumidade física e mental. 

Sentença confirmada na remessa necessária”. (TJMG - Remessa 

Necessária-Cv 1.0512.17.008408-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior 

, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIREITO À SAÚDE - 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE 

MULTA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- A Lei 

10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica 

compulsória mediante a existência de laudo médico circunstanciado, que 

caracterize os seus motivos. 3- Mostra-se cabível a fixação de multa para 

que se obtenha um cumprimento eficaz da decisão jurisdicional, sendo 

inclusive prevista nos artigos 497 e 537, do CPC. 4-Recurso parcialmente 

provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094480-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020) 

Registra-se que a paciente Alexandra Partata da Silva já obteve alta do 

Centro de Tratamento Rosa de Saron, conforme informado no Id. 

26139167. - Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos 

pedidos nos autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto 

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

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em 

função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 24 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WUDSON CLEYTON DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002163-41.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:WUDSON 

CLEYTON DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Matutino Data: 05/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELBER ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002171-18.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELBER ALVES 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO JOSE CADOR 

POLO PASSIVO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 04/08/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINO MATE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000721-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DORALINO MATE FRANCA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a Certidão Negativa de Id. n° 30878830, 

intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado do Mato 

Grosso, para que se manifeste acerca da referida certidão, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Primavera do Leste/MT, 

27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000129-30.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MARTINS MACHADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Oficie-se à comunidade terapêutica requerendo 

informações acerca do pagamento da INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

DECLAIR MARTINS DE MORAES, consignando que, em caso de 

inadimplemento das mensalidades, deve enviar a nota fiscal comprobatória 

do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, 

obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o período a que 

se refere, bem como deverá encaminhar relatório mensal de 

acompanhamento do internado e sua alta médica. Fixo o prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação da Clínica, concluso para 

extinção. Existindo manifestação, concluso para deliberação. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação, intimação/ofício, conforme dados do 

processo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002151-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA CASTELI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002151-27.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ADMINISTRADORA CASTELI 

LTDA - ME EXECUTADO: RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP 

Vistos, Para se admitir que a empresa jurídica possa demandar ação 

perante o Juizado Especial, mister se faz a comprovação de que a mesma 

se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

já que a regra ditada pela Lei 9.099/95 é de que somente as pessoas 

físicas capazes serão admitidas a propor ações perante os Juizados 

Especiais (art.8°, §1°) e a Lei Complementar 123/2006 atribuir à esses tipo 

de empresa esse direito (art.74). Sendo assim, determino que o 

promovente, no prazo de 05(cinco) dias, junte documento que comprove 

ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, sob pena de 

extinção do feito. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERSIO SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002172-03.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUCINDA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

JOSE CADOR POLO PASSIVO: DERSIO SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 04/08/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR TERESINHA CERUTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002173-85.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:EVANIR 

TERESINHA CERUTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO 

CARVALHO DOS SANTOS, FLAVIA VENCESLAU GOMES POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 04/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002155-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO CARDOSO DE MENEZES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1002155-35.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 11.839,75 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CENTRO 

EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP Endereço: RUA BLUMENAU, 125, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: DARIO CARDOSO DE MENEZES Endereço: RUA FLORIANÓPOLIS, 

73, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 

pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contando da citação (artigo 

829,caput, do Código de Processo Civil), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "A ora 

Exequente é uma instituição de ensino estabelecida nesta comarca a mais 

de 30 anos, fazendo parte da história de Primavera do Leste – MT. Com 

isto, fora pactuado entre as partes um contrato de prestação de serviços 

educacionais, onde a parte Exequente cumpriu suas obrigações, já não 

podendo dizer o mesmo do ora Executado, sendo que na data de 15 de 

dezembro de 2018 emitiu o CHEQUE1 no valor de R$ 11.548,36 (Onze mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais com trinta e seis centavos).Apesar de 

ter emitido tal título cambiário, o Executado não cumpriu com o seu 

adimplemento, desta forma a Exequente esgotou sem resultado positivo 

todas as formas de cobranças. Em obediência ao Art. 798, I do Código de 

Processo Civil, o Executado é devedor de R$11.839,75 (Onze mil, 

oitocentos e trinta e nove reais com setenta e cinco centavos), valor já 

acrescido de juros de mora de 1% a. M, correção monetária pelo índice 

INPC (IBGE), conforme demonstrativo do debito atualizado anexo2, tendo 

como fato gerador a prestação de serviços realizada entre o Credor e a 

devedora. Não restando outra alternativa, além de recorrer ao Judiciário, 

para que, seja compelida a honrar suas obrigações". DECISÃO: Vistos, 

Cite-se o executado por edital, com prazo de 20(vinte) dias, para pagar o 

valor exequendo em 03(três) dias, contando da citação (artigo 829,caput, 

do Código de Processo Civil), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida.Intime-se a parte 

exequente para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 10(dez) 

dias.Decorrido o prazo sem o pagamento, volte-me conclusos para 

penhora de ativos. Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2020.Eviner 

Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

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

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

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

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006728-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES GONCALVES 69575274172 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1006728-19.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 7.711,00 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

CENTER HOTEL LTDA - ME Endereço: Avenida São João, 783, Centro, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SERGIO RODRIGUES GONCALVES 69575274172 Endereço: Rua São 

Paulo, 598, sala 02, Distrito Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contando da 

citação (artigo 829,caput, do Código de Processo Civil), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: "A Exequente é credora do executado, nos termos 

do título executivo extrajudicial abaixo transcritos. Cheque n.º 900464, 

agência 3927, conta corrente 1036-0, valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) emitido no dia 10/07/2018, com vencimento em 

17/08/2018. Cheque n.º 900474, agência 3927, conta corrente 1036-0, 

valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) emitido no dia 08/07/2018, 

com vencimento em 02/09/2018 Ao apresentar o cheque na Instituição 

Bancária, o requerente foi informado que o cheque não poderia ser pago 

pois havia sido sustado pelo emitente, ora executado. Deste modo o 

compromisso assumido pelo executado não foi respeitado, deixando de 

pagar os cheques acima transcritos, o executado não procurou em 

nenhum momento satisfazer a sua dívida. Na tentativa de resolver 

extrajudicialmente, foi entrado em contato com o executado por diversas 

vezes, contudo, o mesmo restou inerte quanto ao prazo concedido para 

pagamento de seu débito. Desta forma, o exequente é credor do 

executado no valor atualizado de R$ 7.711,00 (sete mil setecentos e onze 

reais) (memória de cálculo anexa)". DECISÃO: "Vistos, Cite-se o 

executado por edital, com prazo de 20(vinte) dias, para pagar o valor 

exequendo em 03(três) dias, contando da citação (artigo 829,caput, do 

Código de Processo Civil), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida.Intime-se a parte 

exequente para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 10(dez) 

dias.Decorrido o prazo sem o pagamento, volte-me conclusos para 

penhora de ativos. Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

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

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

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

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003195-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RENATA CARVALHO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET OAB - MT23007/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CARLOS SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003195-52.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 9.080,50 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito, Correção 

Monetária, Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: PAULA RENATA CARVALHO GONCALVES Endereço: RUA 

PARANATINGA, 250, APT 102, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: GEAN CARLOS SOUZA SANTOS 

Endereço: VALE VERDE, 68, AVENIDA CENTRAL, PRIMAVERA DO LESTE 

- MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para pagar o valor exequendo em 03(três) dias, 

contando da citação (artigo 829,caput, do Código de Processo Civil), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"Em 30 de novembro de 2017, o executado firmou 

com a ora exequente instrumento particular de confissão de dívida (doc. 

04), no qual confessa e reconhece ser devedor da importância de R$ 

7.200,00 (sete mil e duzentos reais) de alugueis vencidos e R$ 512.94 

(quinhentos e doze reais e noventa e quatro centavos), de luz atrasadas, 

totalizando R$ 7.712,94 (sete mil setecentos e doze reais e noventa e 
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quatro centavos).Apesar de várias tentativas de recebimento, todas 

infrutíferas, foi gerado desta forma um saldo devedor a credito da 

Exequente, que atualizado e acrescido de juros de mora a razão de 1% 

(um por cento) ao mês, correção monetária desde o vencimento do título, 

pela variação do IGP-M, importa nesta data num total de R$9.080.50 (nove 

mil oitenta reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativo de cálculo 

anexo.(doc.05)". DECISÃO: Vistos, Cite-se o executado por edital, com 

prazo de 20(vinte) dias, para pagar o valor exequendo em 03(três) dias, 

contando da citação (artigo 829,caput, do Código de Processo Civil), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida.Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo 

atualizado, no prazo de 10(dez) dias.Decorrido o prazo sem o pagamento, 

volte-me conclusos para penhora de ativos. Primavera do Leste/MT, 09 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA 

LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003794-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARISTO CEZAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003794-54.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 338,75 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ALVARISTO CEZAR DA SILVA Endereço: RUA 

GUARIROBA, 1809, LOTE 07 QUADRA 06, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

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

petição inicial a seguir resumida, para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"O Exequente é credor do Executado na quantia de 

R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), representada pela nota 

promissória anexa, vencida em 17/09/2017, que com atualização 

monetária perfazem o valor total de R$ 338,75 (trezentos e trinta e oito 

reais e setenta e cinco centavos), já acrescido de juros de mora de 1% 

a.m, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo 

do débito atualizado anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios (TJDFT)". DECISÃO: "Vistos, A expedição de 

ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a parte 

executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a exequente para que 

apresente o cálculo do débito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003811-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN JACOB DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003811-90.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 3.283,09 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JHONATAN JACOB DA SILVA Endereço: RUA D, 21, 

QUADRA 32 CASA 21, PORTAL DA AMAZÔNIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78146-008 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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

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

resumida, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "O 

Exequente era credor do Executado na quantia de R$ 3.995,00 (três mil 

novecentos e noventa e cinco reais), representada pelas notas 

promissórias anexas, vencidas em 15/08/2017, abatendo-se os valores já 

pagos pelo Executado que corresponde a quantia de R$ 1.495,00 (hum mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais), remanesceu ainda o valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o qual atualizado perfaz o valor total 

de R$ 3.283,09 (três mil e duzentos e oitenta e três reais e nove 

centavos), já acrescido de juros de mora de 1% a.m, correção monetária 

pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo do débito atualizado 

anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios (TJDFT)". DECISÃO: "Vistos, A expedição de ofícios pelo Juízo 

a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos sistemas 

eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a 

finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a parte 

executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a exequente para que 

apresente o cálculo do débito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003813-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LUIZ DE AMORIM ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003813-60.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 385,01 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDER LUIZ DE AMORIM ARRUDA Endereço: AVENIDA 

FLORIANÓPOLIS, 980, PARQUE ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE - MT 

- CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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

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

resumida, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"O 

Exequente é credor do Executado na quantia de R$ 288,00 (duzentos e 

oitenta e oito reais), representada pela nota promissória anexa, vencida 

em 02/07/2017, que com atualização perfaz o valor total de R$ 385,01 

(trezentos e oitenta e cinco reais e um centavo), já acrescido de juros de 

mora de 1% a.m, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme 

demonstrativo do débito atualizado anexo realizado no site do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)". DECISÃO: "Vistos, 

Cite-se a executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o 

valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, 

do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a exequente para 

que apresente o cálculo do debito atualizado da presente ação, no prazo 

de 10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

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

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 
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como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003794-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARISTO CEZAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003794-54.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 338,75 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ALVARISTO CEZAR DA SILVA Endereço: RUA 

GUARIROBA, 1809, LOTE 07 QUADRA 06, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

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

petição inicial a seguir resumida, para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"O Exequente é credor do Executado na quantia de 

R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), representada pela nota 

promissória anexa, vencida em 17/09/2017, que com atualização 

monetária perfazem o valor total de R$ 338,75 (trezentos e trinta e oito 

reais e setenta e cinco centavos), já acrescido de juros de mora de 1% 

a.m, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo 

do débito atualizado anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios (TJDFT)". DECISÃO: "Vistos, A expedição de 

ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a parte 

executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a exequente para que 

apresente o cálculo do débito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003808-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA VOGADO ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003808-38.2019.8.11.0037 Valor da 
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causa: R$ 448,76 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JESSICA VOGADO ALVES Endereço: RUA 

EXPEDICIONARIO, 26, CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"O 

Exequente era credor do Executado na quantia de R$ 635,00 (seiscentos 

e trinta e cinco reais), representada pela nota promissória anexa, vencida 

em 05/01/2018, abatendo-se os valores já pagos pelo Executado que 

corresponde a quantia de R$ 276,08 (duzentos e setenta e seis reais e 

oito centavos), remanesceu ainda o valor de R$ 358,92 (trezentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) o qual atualizado perfaz 

o valor total de R$ 448,76 (quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta 

e seis centavos), já acrescido de juros de mora de 1% a.m, correção 

monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo do débito 

atualizado anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT)". DECISÃO: "Vistos, A expedição de ofícios 

pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a parte 

executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a exequente para que 

apresente o cálculo do débito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005999-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005999-56.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: DELMA PEREIRA DE SOUZA Vistos, Cite-se o executado 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a 

penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito Assinado eletronicamente por: EVINER VALERIO 15/01/2020 

14:26:09 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAQPYPDYCX ID do 

documento: 28008701 PJEDAQPYPDYCX

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007579-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO FREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE BASTOS CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007579-58.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO FREU 

EXECUTADO: JOSUE BASTOS CORTES Vistos. Chamo o feito à ordem 

para corrigir alguns equívocos ocorridos durante o processo, o que 

impossibilitou o seu regular andamento. Verifico que o processo foi 

distribuído como Execução de Título Extrajudicial e este magistrado 

determinou a citação para que o executado pagasse o débito exequendo 

em 03 dias no ID 19464771. A Secretaria tentou promover a citação, mas o 

executado havia mudado de endereço. O exequente informou novo 

endereço e ao efetuar essa nova citação (Id 23580644), a Secretaria 

equivocou-se e designou audiência de conciliação, passando este 

processo a tramitar como ação de cobrança. Foi realizada audiência de 

conciliação que restou frustrada em face da inexistência de acordo entre 

as partes (Id 27160096). A parte executada apresentou “impugnação” no 

Id 27434829 requerendo a suspensão do presente feito até o julgamento 

final do processo 1006711-80- 2018-8-11-0037 promovido por MARA CELI 
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NEVES e JOSUÉ BASTOS CORTES em face de ALCIDO NILSON que 

tramita na 2ª Vara desta Comarca. O exequente, por sua vez, impugnou o 

pedido do executado, requerendo a penhora via BacenJud e demais atos 

expropriatórios para pagamento da dívida. Assim, ressalto que É 

NECESSÁRIO que este processo retorne ao seu curso normal, como uma 

ação de execução, para que seja possível oferecer aos jurisdicionados 

uma tutela justa, efetiva e correta. Entendo que, mesmo diante da falha da 

Secretaria em marcar conciliação neste processo, adotando o rito da ação 

de cobrança, se as partes tivessem entabulado acordo, teriam suprido 

eventual erro. Da mesma forma, se a parte executada tivesse se valido da 

contestação como “embargos à Execução”, após eventual penhora, 

também seria possível que este magistrado julgasse os embargos e desse 

uma resposta satisfatória. No entanto, o executado requereu em peça 

intitulada “impugnação”, apenas a suspensão do processo até o 

julgamento final dos autos 1006711-80- 2018-8-11-0037 promovido por 

MARA CELI NEVES e JOSUÉ BASTOS CORTES em face de ALCIDO 

NILSON que tramita na 2ª Vara desta Comarca. Consigno que a 

suspensão não é, como regra, cabível nos Juizados Especiais e, 

analisando o pedido verifico que o exequente sequer figura como parte no 

mencionado processo. Por tudo isso, entendo pertinente nova citação do 

executado para que pague o valor exequendo no prazo legal ou para que 

embargue à execução, APÓS EVENTUAL PENHORA, devendo esta ação 

seguir o rito correto de EXECUÇÃO. ASSIM, DEIXO DE APRECIAR O 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO DO EXECUTADO E TAMBÉM, POR ORA, 

OS PEDIDOS EXPROPRIATÓRIOS DO EXEQUENTE, posto que faz-se 

necessária nova citação. Cite-se o executado, através de Oficial de 

Justiça no último endereço em que foi encontrado e através de seu 

advogado, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001285-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOGUEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001285-53.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA NOGUEIRA LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da determinação judicial, 

entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas, conforme 

requerido pela parte autora em Id. 31546534. Além disso, trata-se de 

pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também tem 

incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos individuais 

e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público. Assim, defiro o sequestro de numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para 

custear a realização de CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO 

ESPECIALISTA EM COLUNA, para a parte requerente MARIA NOGUEIRA 

LIMA. Após efetivação da ordem de bloqueio, via BacenJud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o alvará em 

favor do fornecedor, conforme apontado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a agendar a consulta, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011443-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011443-53.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DAS DORES MARTINS 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta MARIA DAS DORES 

MARTINS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE em que pleiteia o fornecimento do medicamento 

GALVUS 50MG (VIDAGLIPTINA). Consigno que a medicação deste 

processo é de USO CONTÍNUO, conforme é possível observar dos 

relatórios médicos de Id 21388979. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e 

anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande a competência para processar e julgar os feitos 

relativos à saúde pública, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o 

Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. 

(DESTAQUEI) Já a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a 

redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual, determino a redistribuição do processo à 

Comarca e à Vara competente, devendo a Secretaria da 5ª Vara 

providenciar as baixas necessárias, inclusive encaminhando-o à 

redistribuição. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002582-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Autos nº 1002582-32.2018.8.11.0037 Vistos. ELIETE GOMES DE ARAÚJO, 

já qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou AÇÃO TRABALHISTA em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente requer o reconhecimento da competência 

da Justiça Comum por se tratar de lide entre servidores públicos 

municipais e a administração municipal, asseverando ter sido contratada 

em 02.05.2014 pelo réu, para exercer a função de Psicóloga com jornada 

semanal de 40 horas semanais, desempenhando suas funções na 

Secretaria Municipal de Saúde, de forma ininterrupta de 02.05.2014 a 

02.05.2016 mediante as remunerações mensais apontadas na ficha 

financeira - em anexo. Pleiteia o reconhecimento da unicidade do contrato 

de trabalho existente entre si e o réu no período de 02.05.2014 a 

02.05.2016, permitindo-lhe requerer o que entender de direito no que se 

refere respeitada a prescrição quinquenal dos direitos trabalhistas. 

Postula o reconhecimento de natureza salarial da integralidade da 

remuneração bruta auferida no decorrer do contrato de trabalho e a 

condenação do réu ao reflexo dessas verbas no pagamento das férias 

mais um terço constitucional, pleiteando sejam calculadas com base no 

valor integral da última remuneração mensal percebida. Ao final requer a 

tramitação na Justiça Comum; a procedência dos pedidos; o 

reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e o réu; o 

reconhecimento da unicidade do contrato a prazo determinado no período 

de 02.05.2014 a 02.05.2016 e contagem da prescrição bienal a partir 

desta última data; o reconhecimento da natureza salarial da integralidade 

da remuneração bruta auferida mais reflexos dessas verbas no 

pagamento das férias mais um terço; cálculos das verbas com base no 

valor integral da última remuneração mensal auferida ou, sucessivamente, 

com base no valor da remuneração mensal devida na época em que 

referidas verbas deveriam ter sido pagas; a condenação do réu a 

indenizar à autora férias mais um terço integralmente adquiridas referente 

aos períodos 02/05/2014 a 02/05/2015; 02/05/2015 a 02/05/2016; mais 

juros e correção monetária; a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita; a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais; atualização e correção monetária dos 

valores; a inversão do ônus da prova; citação/notificação do réu e a 

produção de todos os meios de prova admitidos em Direito. Juntou aos 

autos procuração, documentos pessoais, contrato de prestação de 

serviços por prazo determinado firmado com a administração pública; 

ficha financeira, declaração de pobreza, carteira de trabalho e previdência 

social – CTPS. Gratuidade judiciária deferida às fls. 49. Citado, o município 

apresentou contestação impugnando o pedido de gratuidade judiciária e, 

no mérito, afirmou ter sido a autora contratada por um único período de 12 

meses, prorrogado por igual prazo, confirmando as datas indicadas pela 

autora em sua petição inicial, mas aduzindo que contratado em regime 

especial não exerce cargo nem emprego, e sim função pública. Assevera 

que a prorrogação do contrato não altera sua natureza para celetista, 

permanecendo a caracterização como contrato administrativo, razão pela 

qual devem ser julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento do 

vínculo de emprego, férias mais o terço constitucional, e todos os outros 

decorrentes da rescisão contratual. Refuta o pedido de inversão de ônus 

da prova e pagamento de custas e despesas processuais e, ao final, 

requer a total improcedência dos pedidos. Em impugnação à contestação a 

parte autora reafirmou a irregularidade da contratação por não haver 

comprovação da necessidade excepcional, de interesse público, 

tampouco temporária, devendo o contrato ser declarado nulo, com o 

pagamento das verbas trabalhistas cabíveis. Sendo assim, pede o 

reconhecimento do direito da autora aos Depósitos Fundiários e às Férias 

mais 1/3, por serem direitos constitucionais, reafirmando o pedido de total 

procedência da ação e pleiteando o julgamento antecipado do mérito. É a 

síntese do necessário. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está 

apto a julgamento por ser matéria de direito, razão pela qual passo à 

análise do mérito da demanda. A parte autora celebrou contrato temporário 

para desempenhar a função de Psicóloga com jornada semanal de 40 

horas, afirmando ter laborado de forma ininterrupta de 02/05/2014 a 

02/05/2015; 02/05/2015 a 02/05/2016, percebendo as remunerações 

mensais indicadas em sua ficha financeira. A contratação foi prorrogada 

uma única vez até maio de 2016. As fichas financeiras (fls. 39/41) 

demonstram que não houve o pagamento das férias acrescidas do terço 

constitucional à autora durante a contratação temporária. Quanto à 

suposta nulidade contratação, se a contratação é motivada por 

necessidade temporária de excepcional interesse da Administração 

Pública, o contrato é válido e, tratando-se de relação 

jurídico-administrativa, não se pode falar em unicidade contratual, 

tampouco incidência de normas celetistas. A Lei Ordinária 888/2005, do 

Município de Primavera do Leste, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, no ponto de interesse, estabelece que o pessoal 

contratado por tempo determinado estará sujeito ao regime jurídico do 

Município de Primavera do Leste (art. 6º) e que referido contrato pode ter 

duração de 12 meses, prorrogável por igual período (art.5º). O contrato 

em análise foi firmado para o período de 12 meses e prorrogado uma única 

vez, circunstância que revela sua regularidade. Por outro lado, a autora 

não demonstrou, ainda que superficialmente, indícios de que os requisitos 

da contratação temporária não estariam presentes no contrato firmado 

com a municipalidade, razão pela qual não há prova de que o contrato 

entabulado esteja eivado de nulidade. Por outro lado, se os contratados 

temporariamente fazem jus ao regime jurídico do município, devem 

perceber as verbas devidas aos servidores municipais, o que se alinha às 

disposições da Constituição Federal. Nesse sentido, indene de dúvidas 

enunciar o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público do disposto 

no artigo 7º e seus incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII e XXX. Tais direitos, segundo entendimento consolidado dos 

Tribunais Superiores, com o qual coaduno, são extensíveis aos servidores 

contratados mediante vínculo temporário. Acerca do tema, eis o 

posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: SERVIDOR 

TEMPORÁRIO — DIREITOS SOCIAIS — EXTENSÃO. De acordo com o 

entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus 

aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. 

Precedentes: Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da 

ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; 

Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence. (STF, Primeira Turma, ag. reg. nos emb. decl. no ag. reg. no ARE 

676665/PE, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 16 de junho de 2015). E, ainda, o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

— FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. 

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo 

trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não 

provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0031598-51.2009.8.11.0041, , 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) Assim 

sendo, ausente a prova de quitação das férias, incontroverso fazer jus a 

autora ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional dos 

períodos efetivamente laborados, descontados os valores eventualmente 

pagos. Para cálculo da verba, defiro a integralização das parcelas de 

natureza salarial, quais sejam, horas extras e adicionais efetivamente 

percebidos no período tendo em vista assegurar o Estatuto dos 

Servidores do Município, em seu artigo 91, a percepção de férias com 

base na remuneração do período correspondente, bem como a utilização 

do valor do último salário como base de cálculo. Deixo de apreciar o 

pedido de depósitos de FGTS por não ter sido ele formulado na petição 

inicial do feito, sob pena de sentença extrapetita. DISPOSITIVO Diante de 

todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido 

ao pagamento de dois períodos de férias acrescidas de um terço 

referentes ao labor de 02/05/2014 a 02/05/2015 e de 02/05/2015 a 

02/05/2016. Para realização do cálculo deverão ser consideradas as 

parcelas de natureza salarial, quais sejam, horas extras e adicionais 

efetivamente percebidos no período, com fulcro no art. 91, do Estatuto dos 

Servidores do Município, bem como a utilização do valor do último salário 

como base de cálculo. Correção monetária devida desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com incidência do Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios deverá ser observado 

o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à 

correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, 

conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI nº 

4425/DF. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004558-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES DA CHAGAS SANTOS OAB - 714.791.121-00 

(REPRESENTANTE)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Autos nº 1004558-74.2018.8.11.0037 Vistos. SOLANGE RODRIGUES DA 

CHAGAS SANTOS, já qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou AÇÃO 

TRABALHISTA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Inicialmente requer o reconhecimento 

da competência da Justiça Comum por se tratar de lide entre servidores 

públicos municipais e a administração municipal, asseverando ter sido 

contratada em 01.10.2014 pelo réu, para exercer a função de Assistente 

Social com jornada semanal de 30 horas semanais, desempenhando suas 

funções na Secretaria Municipal de Saúde, de forma ininterrupta de 

01.10.2014 a 30.09.2016 mediante as remunerações mensais apontadas 

na ficha financeira - em anexo. Pleiteia o reconhecimento da unicidade do 

contrato de trabalho existente entre si e o réu no período de 01.10.2014 a 

30.09.2016, permitindo-lhe requerer o que entender de direito no que se 

refere respeitada a prescrição quinquenal dos direitos trabalhistas. 

Postula o reconhecimento de natureza salarial da integralidade da 

remuneração bruta auferida no decorrer do contrato de trabalho e a 

condenação do réu ao reflexo dessas verbas no pagamento das férias 

mais um terço constitucional, pleiteando sejam calculadas com base no 

valor integral da última remuneração mensal percebida. Ao final requer a 

tramitação na Justiça Comum; a procedência dos pedidos; o 

reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e o réu; o 

reconhecimento da unicidade do contrato a prazo determinado no período 

de 01 .10.2014 a 30.09.2016 e contagem da prescrição bienal a partir 

desta última data; o reconhecimento da natureza salarial da integralidade 

da remuneração bruta auferida mais reflexos dessas verbas no 

pagamento das férias mais um terço; cálculos das verbas com base no 

valor integral da última remuneração mensal auferida no valor de R$ 

4.247,32 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois 

centavos) ou, sucessivamente, com base no valor da remuneração 

mensal devida na época em que referidas verbas deveriam ter sido pagas; 

a condenação do réu a indenizar ao autor férias mais um terço 

integralmente adquiridas referente aos períodos 01/10/2014 a 30/09/2015; 

30/09/2015 a 30/09/2016 no valor total de R$ 11.326,18 (onze mil 

trezentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), mais juros e correção 

monetária; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais; atualização e correção monetária dos valores; a inversão 

do ônus da prova; citação/notificação do réu e a produção de todos os 

meios de prova admitidos em Direito. Juntou aos autos procuração, 

documentos pessoais, contrato de prestação de serviços por prazo 

determinado firmado com a administração pública; ficha financeira, 

declaração de pobreza, carteira de trabalho e previdência social – CTPS, 

Citado, o município apresentou contestação impugnando o pedido de 

gratuidade judiciária e, no mérito, afirmou ter sido a autora contratada por 

um único período de 12 meses, prorrogado por igual prazo, confirmando 

as datas indicadas pela autora em sua petição inicial, mas aduzindo que 

contratado em regime especial não exerce cargo nem emprego, e sim 

função pública. Assevera que a prorrogação do contrato não altera sua 

natureza para celetista, permanecendo a caracterização como contrato 

administrativo, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de reconhecimento do vínculo de emprego, férias mais o terço 

constitucional, e todos os outros decorrentes da rescisão contratual. 

Refuta o pedido de inversão de ônus da prova e pagamento de custas e 

despesas processuais e, ao final, requer a total improcedência dos 

pedidos. Em impugnação à contestação a parte autora reafirmou a 

irregularidade da contratação por não haver comprovação da 

necessidade excepcional, de interesse público, tampouco temporária, 

devendo o contrato ser declarado nulo, com o pagamento das verbas 

trabalhistas cabíveis. Sendo assim, pede o reconhecimento do direito da 

autora aos Depósitos Fundiários e às Férias mais 1/3, por serem direitos 

constitucionais, reafirmando o pedido de total procedência da ação e 

pleiteando o julgamento antecipado do mérito. É a síntese do necessário. 

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está apto a julgamento por ser 

matéria de direito, razão pela qual passo à análise do mérito da demanda. 

A parte autora celebrou contrato temporário para desempenhar a função 

de Assistente Social com jornada semanal de 30 horas semanais, 

afirmando ter laborado de forma ininterrupta de 01.10.2014 a 30.09.2016, 

percebendo as remunerações mensais indicadas em sua ficha financeira. 

A contratação foi prorrogada até setembro de 2016. As fichas financeiras 

(fls. 29/31) demonstram que não houve o pagamento das férias 

acrescidas do terço constitucional à autora durante a contratação 

temporária. Quanto à suposta nulidade contratação, se a contratação é 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração Pública, o contrato é válido e, tratando-se de relação 

jurídico-administrativa, não se pode falar em unicidade contratual, 

tampouco incidência de normas celetistas. A Lei Ordinária 888/2005, do 

Município de Primavera do Leste, que dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, no ponto de interesse, estabelece que o pessoal 

contratado por tempo determinado estará sujeito ao regime jurídico do 

Município de Primavera do Leste (art. 6º) e que referido contrato pode ter 

duração de 12 meses, prorrogável por igual período (art.5º). O contrato 

em análise foi firmado para o período de 12 meses e prorrogado uma única 

vez, circunstância que revela sua regularidade. Por outro lado, a autora 

não demonstrou, ainda que superficialmente, indícios de que os requisitos 

da contratação temporária não estariam presentes no contrato firmado 

com a municipalidade, razão pela qual não há prova de que o contrato 

entabulado esteja eivado de nulidade. Por outro lado, se os contratados 

temporariamente fazem jus ao regime jurídico do município, devem 

perceber as verbas devidas aos servidores municipais, o que se alinha às 

disposições da Constituição Federal. Nesse sentido, indene de dúvidas 

enunciar o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público do disposto 

no artigo 7º e seus incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII e XXX. Tais direitos, segundo entendimento consolidado dos 

Tribunais Superiores, com o qual coaduno, são extensíveis aos servidores 

contratados mediante vínculo temporário. Acerca do tema, eis o 

posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: SERVIDOR 

TEMPORÁRIO — DIREITOS SOCIAIS — EXTENSÃO. De acordo com o 

entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus 

aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. 

Precedentes: Recurso Extraordinário nº 287.905/SC, da relatoria da 

ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; 

Recurso Extraordinário nº 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence. (STF, Primeira Turma, ag. reg. nos emb. decl. no ag. reg. no ARE 

676665/PE, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 16 de junho de 2015). E, ainda, o posicionamento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

— FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 182 de 935



A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo 

trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não 

provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0031598-51.2009.8.11.0041, , 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) Assim 

sendo, ausente a prova de quitação das férias, incontroverso fazer jus a 

autora ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional dos 

períodos efetivamente laborados, descontados os valores eventualmente 

pagos. Para cálculo da verba, defiro a integralização das parcelas de 

natureza salarial, quais sejam, horas extras e adicionais efetivamente 

percebidos no período tendo em vista assegurar o Estatuto dos 

Servidores do Município, em seu artigo 91, a percepção de férias com 

base na remuneração do período correspondente, bem como a utilização 

do valor do último salário como base de cálculo. Deixo de apreciar o 

pedido de depósitos de FGTS por não ter sido ele formulado na petição 

inicial do feito (extrtapetita). DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de dois 

períodos de férias acrescidas de um terço referentes ao labor de 

01/10/2015 a 30/09/2015 e de 01/10/2015 a 30/09/2016. Para realização 

do cálculo deverão ser consideradas as parcelas de natureza salarial, 

quais sejam, horas extras e adicionais efetivamente percebidos no 

período, com fulcro no art. 91, do Estatuto dos Servidores do Município, 

bem como a utilização do valor do último salário como base de cálculo. 

Correção monetária devida desde a data em que as parcelas deveriam ter 

sido pagas, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu 

nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997; 

quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, 

aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No 

tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 

1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à correção monetária, 

deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, conforme modulação 

dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas 

nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal em Questão de Ordem na ADI nº 4425/DF. Não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, 

nos termos do art. 496, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004263-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: THAIS MEDLIN MOURA E SILVA Vistos, Trata-se de 

Ação de Cobrança pleiteada por ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPPem 

face de THAIS MEDLIN MOURA E SILVA. Conforme se verifica dos autos, 

a parte requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da 

parte requerida a lhe pagar a quantia de R$482,10(quatrocentos e oitenta 

e dois reais e dez centavos), referente à aquisição de vestuários. Apesar 

de citada e intimada (id n° 26447571), a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A nota 

promissória, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, cabendo à parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em nota 

promissória o prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, 

prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código 

Civil de 2002. Considerando que o pagamento do título cambial se prova, 

em regra, mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que 

a posse do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Tenho desta forma que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da 

efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela 

parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o valor suscitado 

decorre de descumprimento contratual e consequente prejuízos suportado 

pela parte promovente. Ademais, a parte requerente cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensá-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 482,10 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e dez centavos), devendo ser 

atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais de 

mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida. Transitada 

em julgado, aguarde-se a formalização do pedido de Cumprimento de 

sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 24 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000250-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: GISELE OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por OTICA POPULAR LTDA - ME em face de 

GISELE OLIVEIRA NASCIMENTO, em trâmite desde 2018, na qual a parte 

promovida sequer foi citada e intimada até a respectiva data. Nas ações 

perante o Juizado Especial não se admite a citação por edital, conforme 

art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, detecto que o processo tramita 

há dois anos sem ser validamente constituído. A parte reclamante 

apresenta, reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas 

diligências de citação e, por consequência, audiências de conciliação, 

acabam restando frustradas. Assim, faltam pressupostos de 
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desenvolvimento válido e regular do feito. Posto isso, julgo extinto o feito 

sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente 

os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005273-82.2019.8.11.0037
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DORALICE MACHADO BARBOSA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1005273-82.2019.8.11.0037 Promovente: DORALICE 

MACHADO BARBOSA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que ao 

retirar extrato de sua conta bancária, percebeu que vem sendo 

descontado desde 01/08/2019, o valor de valor de R$29,97 (vinte e nove 

reais e noventa e sete centavos), que tal valor teria sido parcelado em 72 

vezes no total de R$ 1.070,00. Que procurou a solução da demanda de 

maneira administrativa, e inclusive buscou ao PROCON, porem não obteve 

êxito. Imperioso destacar que a parte autora ainda menciona o seguinte 

(vide petição inicial – ID 23749580 – fl.02): “A Reclamante afirma que não 

celebrou nenhum contrato ou solicitou qualquer empréstimo com a 

Reclamada, que viesse a justificar os valores descontado.” (grifei). 

Contesta a requerida aduzindo que o débito questionado na inicial é 

oriundo de contrato de empréstimo consignado de nº 328503255-7, 

formalizado em 05/08/2019, a ser resgatado em 72 parcelas de R$ 29,97 

(vinte e nove reais e noventa e sete centavos), no valor total de R$ 

1.070,00 (um mil e setenta reais), liberado para a parte autora, via DOC, 

junto ao Banco da Caixa, agência 3927 e conta 00008003-9. Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação: 

Cédula de crédito bancário (devidamente assinado) – ID 26181434, cópia 

de documento pessoal (RG) – ID 26181433, declaração de residência 

(assinado) – ID 26181435. Tal documento encontra-se devidamente 

assinado pela parte autora que em sua petição inicial afirma que não 

contratou com a Reclamada. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Presentes indícios 

substanciais de que os descontos são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação. Dessa forma não há que se falar em 

descontos indevidos, bem assim de configuração de danos morais. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Destaco que o pedido inicial se resume 

em declarar inexistente a cobrança no valor R$ 29,97 (vinte e nove reais e 

noventa e sete centavos), bem como, dano moral, conforme visto, o banco 

reclamado comprovou a existência de relação jurídica entre as partes 

legitimando os descontos feitos na conta da autora. Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 15 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007163-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MILSON ANTONIO FUZETI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

reclamante, por suposta omissão na decisão de Id 21609574. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Não verifico a presença 

do vício apontado, posto que este Juízo determinou que a Gestora 

reiterasse “a ordem de exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito apontado na inicial, devendo ser 

requisitada a providência diretamente aos órgãos de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA)”, ou seja, como a determinação de cumprimento foi para a 

Secretaria, incabível cominar multa à parte requerida por descumprimento. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas 

REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. 

Intime-se. Tendo em vista que foi apresentado recurso inominado, já 

contra razoado, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000671-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000671-82.2018.811.0037 Reclamante: SEBASTIÃO MAURÍCIO DA SILVA 

Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO - DETRAN PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e 
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Relação Jurídica proposta por SEBASTIÃO MAURÍCIO DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN (Id. 11677648). O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação no Id. 12400184, sendo que o DETRAN 

não apresentou sua peça defensiva. Impugnada a contestação no Id. 

12757416, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Reclamante pretende a 

declaração da inexistência de relação jurídica com as Reclamadas, a fim 

de obter a baixa dos débitos oriundos de IPVA, licenciamento, multa e 

seguro DPVAT, em razão da transmissão da propriedade de seu veículo. 

No entanto, não arrolou como sujeito passivo da ação o adquirente do 

referido veículo, tampouco indicou informações pessoais dele, como nome 

completo, número de CPF e RG, endereço, entre outras informações 

básicas e essenciais para o êxito da ação. Ademais, a parte Reclamante 

não trouxe provas mínimas para comprovar a efetiva transmissão do 

veículo e a respectiva data do ocorrido, sendo que não foi diligente e não 

realizou a comunicação da venda. Portanto, não há como obrigar as 

partes Reclamadas à efetuarem as baixas dos débitos, sem, contudo, 

existir informações mínimas quanto ao comprador do bem, sob pena de 

frustrar a atividade arrecadatória dos entes públicos, por causa de pura 

desídia do Reclamante. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o 

presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 24 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VIANA PEREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000970-25.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FABIO VIANA PEREIRA BELO 

R E Q U E R I D O :  C O N C E S S I O N A R I A  D O  S I S T E M A 

ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Mérito A parte autora FABIO VIANA PEREIRA BELO 

pleiteia na presente ação a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais 

experimentados em decorrência de acidente de trânsito ocorrido quando 

trafegava em pista mantida pela requerida, na condição de concessionária 

da rodovia. Narra que atingiu um cachorro, o qual se encontrava sobre a 

pista destinada aos veículos. Sustenta a responsabilidade da requerida 

pelos danos suportados. A requerida, por sua vez, aduziu a ausência de 

responsabilidade, ao argumento de que seria de responsabilidade do dono 

do animal, ou seja, existência de culpa de terceiros e a ausência de 

responsabilidade pelos danos materiais ante a ausência de nexo causal. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A requerida é 

concessionária responsável pela administração da via pública, possuindo 

o dever de assegurar as condições de trafegabilidade da via, devendo 

exercer todos os cuidados para que animais de grande porte não 

transitem na rodovia. No mesmo sentido, decidiu o TJ/RS: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESENÇA DE ANIMAL 

EM RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO. DEVER DE INDENIZAR DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. 1. 

Recai sobre a concessionária que administra a rodovia concedida o dever 

de assegurar as devidas condições de trafegabilidade da estrada 

explorada, sendo seu o dever de manter a via em condições de rodagem, 

incluindo-se nisso a ausência de animais na pista. Destarte, sendo 

incontroverso o ingresso de animal na BR 290, Km 15,4, na data de 

24.5.2013, por volta das 18h30min, em Santo Antônio da Patrulha (sentido 

Porto Alegre- Litoral), o que ocasionou o acidente, causando danos no 

micro-ônibus, placas CZX 4570, de propriedade da parte autora, presente 

o dever de indenizar. 2. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. O fato destacado na 

sentença de ser público e notório que veículos "batidos" possuem valor 

econômico inferior àqueles que nunca foram objeto de conserto não 

implica, primeiro, que se considere, si et quantum, advindo o prejuízo de 

ordem material acusado, pois cediço que o dano material, para ser 

reparado, não prescinde da prova efetiva do prejuízo suportado; segundo, 

que se adote, sem mais, o valor do pedido de depreciação do veículo, 

orçado em R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), sem que se saiba 

como e por que a autora atingiu a cifra postulada. Portanto, incabível o 

deferimento do pedido de indenização pela depreciação do veículo da 

autora, pois ausente prova das alegações autorais. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074638339, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 06/02/2018). (grifei) A partir daí, 

não há o que se falar em ausência de responsabilidade ou 

responsabilidade de terceiros. Quanto à responsabilidade pelos danos, a 

responsabilidade da requerida é objetiva em relação aos danos causados, 

sendo necessário, portanto, a demonstração da conduta (ação ou 

omissão), a existência do dano e o nexo de causalidade entre estes, não 

sendo exigido, portanto, a demonstração da culpa do agente. Cito decisão 

do TJ/RS nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. CONCESSIONÁRIA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. 1. Legitimidade 

passiva: a demandada é parte legítima para responder por danos 

causados em acidente de trânsito envolvendo a presença de animal em 

rodovia sob sua concessão. 2. Responsabilidade objetiva: a 

concessionária responsável pela via deve arcar com os riscos inerentes a 

sua conduta, seja ela comissiva, seja omissiva. Os cidadãos que transitam 

pelas estradas públicas pedagiadas, em razão de sua presumida 

vulnerabilidade, não têm o ônus de provar a culpa ou o dolo do agente 

público. Ou seja, para que haja o dever de indenizar, suficiente que nada 

exclua, no curso do processo, a formação do nexo causal direto entre a 

omissão e o evento danoso. No caso em pauta, restou comprovado que 

as avarias no veículo decorreram do choque causado em animal (vaca), o 

qual adentrou na pista de rolamento. 3. Danos materiais: no caso concreto, 

os valores referentes ao conserto do veículo se revelam idôneos, 

porquanto derivados de orçamentos produzidos por oficinas mecânicas. 

Desse modo, entende-se que não há indício de que os referidos 

montantes estariam em valores desarrazoados. Ou seja, os documentos 

apresentados nos autos dispõem de validade bastante para mensurar o 

montante indenizatório a título da referida rubrica, razão pela qual o valor 

arbitrado na sentença não comporta redução. 4. Ônus sucumbenciais: 

manutenção. Apelação desprovida. Unânime. (Apelação Cível Nº 

70075846766, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017). (grifei) No 

caso dos autos, devidamente demonstrado a omissão da requerida no 

tocante a ausência de cuidado e vigilância no tocante a trafegabilidade da 

via administrada em relação à existência de animais na pista. Ademais, a 

fotografia acostada ao ID 18261193 é suficiente para demonstrar os 

danos causados no veículo em razão da batida junto ao animal que se 

encontrava na pista. Por fim, tenho que a demandada não logrou êxito em 

demonstrar a existência de culpa exclusiva do autor, condutor do veículo, 

quando do acidente narrado nos autos, ônus que lhe competia, a teor do 

que dispõe o art. 373, II, do CPC. Nessa linha, devidamente demonstrado 

nos autos a responsabilidade demandada em relação a reparação de 

eventuais danos sofridos pelo autor. Pleiteou a parte autora a condenação 

da requerida ao pagamento à título de danos materiais na quantia total de 

R$2.615,00 (dois mil e seiscentos e quinze reais). A reparação dos danos 
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materiais exige a comprovação inequívoca do prejuízo financeiro 

suportado pela vítima, diante da natureza deste dano, que serve para 

recuperar aquilo que, materialmente, foi perdido por quem sofreu o 

prejuízo. A parte autora acostou aos autos as notas fiscais referentes ao 

conserto do veículo e do hotel nos ID’S 18260690, 18261192 e 18261191. 

Nessa linha, entendo que o requerente logrou êxito na comprovação de 

danos materiais no importe de R$2.615,00 (dois mil e seiscentos e quinze 

reais) como se vê dos documentos mencionados. Os valores devidos 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGPM desde o efetivo 

desembolso, devendo incidir, inclusive, juros de mora de 1% desde a data 

do evento danoso, a teor do disposto na súmula 54 do STJ, ou seja, 

03/11/2019, ocasião em que ocorreu o acidente. A parte autora pleiteou 

ainda (nos pedidos finais) a condenação da requerida ao pagamento de 

lucros cessantes na quantia de R$10.000,00, ao argumento de 

“Indenização por perda de Tempo e Trabalho, considerando as perdas e 

danos sofridos pelo Requerente”. Todavia, não apresenta nos autos 

nenhum documento hábil a comprovar o suposto prejuízo. Ademais, o 

autor se qualifica como servidor público. Por fim, o lucro cessante deve 

ser devidamente comprovado e in casu, conforme mencionado, a parte 

autora não comprova suas alegações, portanto, indevido o pleito. Cabe à 

parte autora, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Pleiteia por fim a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Ademais, inobstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela requerida, tenho 

que a pretensão da parte autora em ser indenizado a título de danos 

morais não reivindica a proteção jurisdicional, pois, trata-se de um mero 

dissabor ínsito à própria vida em sociedade. Como se não bastasse, 

consigno que a situação vivenciada pela parte autora (animal na pista) não 

chegou a lhe proporcionar qualquer lesão corporal, o que, definitivamente, 

apenas fortalece o entendimento deste juízo acerca da ausência de 

violação de qualquer atributo relacionado à personalidade do consumidor. 

Visando corroborar a fundamentação acima mencionada, segue abaixo, 

por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJMG: “APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM TIJOLO EM 

RODOVIA PEDAGIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - EXCLUDENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. I- A 

luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da 

concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da 

culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do 

dano e do nexo causal. II- Em se tratando de rodovia de trânsito rápido 

com várias pistas em cada direção (BR-050), cuja utilização é remunerada 

mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar 

pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a 

falhar e cause algum dano aos usuários. III- A presença de objeto (tijolo) 

na pista de rolamento não constituiu fato fortuito externo a afastar a 

responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato 

absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à 

própria atividade de administração rodoviária. IV- Comprovados os danos 

materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do 

carro avariado. V- Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das 

lesões de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à 

vítima de acidente de trânsito, sem vitima e sem gravidade, 

configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos. (TJ-MG - AC: 

10261170048688001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

29/01/2019, Data de Publicação: 31/01/2019).”. (Destaquei). Diante de todo 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para condenar a reclamada ao pagamento a 

título de danos materiais o valor de R$2.615,00 (dois mil e seiscentos e 

quinze reais) corrigidos a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data do acidente na via pedagiada (03/11/2019), não havendo de 

se falar em qualquer indenização a título de danos morais e lucros 

cessantes. Decisão sujeita à homologação do Douto Juízo de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 26 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001556-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI TEREZINHA SARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

SAMOEL DA SILVA OAB - MT5621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001556-62.2019.811.0037 Reclamante: CLECI TEREZINHA SARI 

Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Tributário c/c. 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por CLECI TEREZINHA SARI em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Inicial - Id. 20283598). Foi 

deferida tutela antecipada, determinando-se a sustação dos protestos 

relacionados aos débitos em discussão – Id. 19251218. O ente Estadual 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme 

certidão Id. 20674957, porém, no Id. 21175820, informou que efetuou o 

cancelamento da CDA objeto da presente ação, bem como do protesto 

respectivo. A parte Reclamante, por seu turno, alega que ocorreu o 

reconhecimento do pedido autoral pela parte demandada, pelo que pugnou 

pelo julgamento do feito. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo ao 

exame do Mérito. Pois bem. Da análise dos autos, nota-se que o pedido 

autoral se resume à declaração de nulidade dos débitos tributários e 

respectiva CDA, bem como ao cancelamento do protesto efetuado. 

Conforme narrado, o Estado de Mato Grosso já realizou o cancelamento 

da CDA e do protesto que são objetos da presente ação, fazendo juntar 

documentos comprobatórios. Assim, verifico que a parte Reclamada, de 

forma tácita, reconheceu a procedência do pedido autoral, razão pela qual 

o processo deve ser extinto com resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do reconhecimento da 

procedência do pedido autoral realizado pela parte Reclamada, resolvendo 

o mérito, pelo o que confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a 

tutela jurisdicional alcançou o seu objetivo, com o cumprimento voluntário 

da tutela antecipada, conforme se denota dos autos. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO PAVAO CAVALHEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000549-35.2019.811.0037 Reclamante: AVELINO PAVÃO CAVALHEIRO 

Reclamado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação 

Anulatória de Decisão Administrativa proposta por AVELINO PAVÃO 

CAVALHEIRO em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

– DETRAN (Inicial - Id. 17813022). Não foi concedida a antecipação de 

tutela (Id. 18217340). Contestação apresentada pela Autarquia estadual 

no Id. 20111115 e impugnada pela parte Reclamante no Id. 20228602. 

Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminares. A parte Reclamada 

alega inépcia da inicial, pedido juridicamente impossível, bem como falta de 

interesse processual e ilegitimidade para o ato. Ademais, pleiteia a 

condenação em litigância de má-fé. No entanto, da análise dos fatos e 

fundamentos apresentados, a princípio, não vejo quaisquer irregularidades 

processuais capazes de ilidir o julgamento de mérito da ação. Demais 

disso, não está claro o dolo/má-fé da parte Reclamante apto à motivar a 

condenação por litigância, conforme perquirido. Passo ao exame do 

Mérito. A parte Reclamante pleiteia a anulação do auto de infração que lhe 

imputou a prática de dirigir sob o efeito de álcool, argumentando que o 

resultado do teste de etilômetro está dentro do limite legal (0.01mg). Alega, 

ainda, que o auto de infração não apresenta as informações mínimas 

exigidas pela Resolução do Contran. Por seu turno, o DETRAN defende a 

legalidade do ato administrativo, ressaltando que foram garantidos o 

contraditório e ampla defesa, bem como foi observado o devido processo 

legal, com a autuação, notificação, instauração do procedimento 

administrativo e consequente aplicação da penalidade. Pois bem. 

Compulsando os autos de forma detida, verifico que a parte Reclamante, 

apesar de alegar ter realizado o teste de etilômetro e de ter sido registrado 

Boletim de Ocorrência constatando o fato, não anexou em sua inicial os 

respectivos documentos. Apenas colacionou no corpo da petição inicial 

partes recortadas dos supostos documentos, que por sinal, não são 

suficientes para: primeiro, atestar que dizem respeito ao teste realizado 

pelo Reclamante e, segundo, se são documentos oficiais e com 

informações verossímeis. De outra banda, pelo processo administrativo 

acostado, percebo que a comprovação do estado de embriaguez ocorreu 

por meio da constatação de sinais de alteração da capacidade 

psicomotora do Reclamante, devidamente registrado em termo próprio. 

Além disso, a notificação da autuação foi enviada no prazo legal, 

inexistindo outros vícios que, aparentemente, poderiam fundamentar a 

anulação do procedimento administrativo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários, com 

base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 

2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (REQUERENTE)

FLANDREIA MELANIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8012271-49.2016.811.0037 Reclamante: FLANDREIA MELANIA DE 

ANDRADE e ANDRE LUIZ BOMFIM Reclamadas: ASISTBRAS S/A – 

ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado 

o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação de Cobrança c/c. Indenizatória por Danos 

Morais proposta por FLANDREIA MELANIA DE ANDRADE e ANDRE LUIZ 

BOMFIM em desfavor da ASISTBRAS S/A – ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE 

(Id. 3634934). Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 4761514), 

sendo que a parte Reclamada apresentou contestação no Id. 4780109. 

Impugnada a contestação no Id. 4832604, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante dos fatos e fundamentos 

apresentados, verifico, ao menos inicialmente, verossimilhança nas 

alegações autorais e hipossuficiência dos consumidores, pelo que inverto 

o ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminar. Preliminarmente, a parte Reclamada alega 

ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que atua apenas 

como intermediária (corretora), sendo que a seguradora seria a SOMPO 

SEGUROS. Ocorre, que a Reclamada realizou atos típicos da cadeia de 

fornecimento, pois ofereceu os serviços de seguro, realizou a 

negociação, intermediou o pagamento. Ademais, foi quem teve o primeiro 

contato com os consumidores, o que criou a legítima expectativa de que 

seriam os responsáveis pelo pagamento. Ademais, não informou todos os 

detalhes da contratação e tampouco disponibilizou o contrato para os 

viajantes. Não existindo sequer informações claras de quem seria a 

seguradora. Portanto, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor responde solidariamente todos os integrantes da cadeia de 

consumo. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça admite a responsabilização das corretoras de seguro: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CORRETORA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a 

seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau 

cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da 

legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento 

(teoria da aparência). 2. Agravo interno não provido. (STJ - Acórdão Agint 

no Aresp 1333196 / SP, Relator(a): Min. Raul Araújo, data de julgamento: 

27/11/2018, data de publicação: 07/12/2018, 4ª Turma) – Grifei. Portanto, 

afasto a preliminar levantada. Passo ao exame do Mérito. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia o recebimento do valor 

do seguro por atraso de bagagem, bem como indenização por danos 

morais, em razão da recusa no pagamento do benefício contratado e 

defeito na informação/prestação do serviço. A parte Reclamada pondera 

que a vítima não demonstrou a ocorrência do evento coberto, bem como 

não foi comprovado os prejuízos indenizáveis pelo contrato de seguro. 

Ademais, alega inexistir dano moral. Pois bem. Da análise dos autos, 

verifico que não foi fornecido contrato para os Reclamantes, razão pela 

qual não possuíam conhecimento quanto às cláusulas, em especial, 

quanto aos pormenores exigidos para o recebimento do seguro. Ademais, 

o único documento fornecido indica que o seguro teria como objeto, entre 

outras causas, o atraso de bagagem, sem informações adicionais. 
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Portanto, os viajantes contrataram os serviços acreditando que seriam 

cobertos em caso de atraso de suas bagagens, não possuindo 

informações quanto à outras circunstâncias que poderiam impedir o 

recebimento do benefício. Além disso, entendo devidamente comprovado a 

ocorrência do evento coberto, ante a juntada do e-mail enviado pela 

própria companhia aérea, a qual afirma a ocorrência do atraso das 

bagagens de ambos os Reclamantes. Aliás, o art. 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, assim dispõe: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. Portanto, ante o defeito na 

informação, o fornecedor deverá ser obrigado a adimplir com o valor do 

benefício pleiteado. Demais disso, não se dispôs para resolver 

administrativamente o problema, sendo necessário ajuizar ação perante a 

justiça. Desta feita, presente a falha na prestação de serviços, 

consubstanciada pelo defeito no dever de informação e recusa 

injustificada na prestação de serviços, gerando danos além do mero 

aborrecimento e perda do tempo útil do consumidor. A propósito: Seguro. 

Ação de cobrança de indenização securitária c.c. pedido indenizatório 

moral. Negativa de cobertura (...) Danos morais existentes, pela perda de 

tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade da autora. 

Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos 

tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento 

cotidiano. (TJSP - Acórdão Apelação 1019751-98.2017.8.26.0344, 

Relator(a): Des. Soares Levada, data de julgamento: 11/12/2018, data de 

publicação: 11/12/2018, 34ª Câmara de Direito Privado) - Grifei. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar alegada, assim 

como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para condenar a parte 

Reclamada: a) ao pagamento dos seguros contratados, no valor total de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que, pela natureza de dano material, 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do 

efetivo prejuízo (02/10/2016), de acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros 

de mora de 1% a.m. a partir da citação (24/01/2017), com fulcro no art. 

405, do Código Civil. b) ao pagamento de indenização por danos morais no 

total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos 

incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004361-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004361-56.2017.811.0037 Reclamante: WAGNER COSTA PARDO 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por WAGNER COSTA PARDO em desfavor da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Id. 

9843790). Foi concedida tutela antecipada, determinando-se a suspensão 

da cobrança dos valores à título de desvio de consumo, bem como que a 

Reclamada se abstenha de efetuar corte de energia em razão do referido 

valor (Id. 9862456). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

14854260), sendo apresentada contestação no Id. 14871613. Impugnada 

a contestação no Id. 14895813, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante dos fatos e fundamentos 

apresentados, verifico, ao menos inicialmente, verossimilhança nas 

alegações autorais e hipossuficiência do consumidor, pelo que inverto o 

ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte Reclamante pretende obter o 

cancelamento da cobrança do débito no valor de R$ 3.133,81 (...), 

supostamente relativos à desvio de consumo de energia elétrica apurado 

pela Reclamada. Argumenta, que não realizou qualquer ato ilícito no 

sentido de diminuir ou burlar o consumo de energia em seu medidor, sendo 

que também não foi comprovado pela Reclamada a existência desse tipo 

de conduta. Por seu turno, a empresa Reclamada defende a legitimidade 

dos valores cobrados, fundamentando sua conduta em resoluções da 

ANEEL. Sustenta, principalmente, que diante da irregularidade apurada, a 

parte Reclamante estaria obtendo proveito econômico, ainda que não seja 

ela a responsável pela irregularidade. Pois bem. De início, imperioso 

esclarecer que a questão tratada nos autos vem sendo objeto de várias 

demandas no judiciário. De um lado, a concessionária de energia cobrando 

débitos pretéritos e que corresponderiam à desvios de consumo por 

irregularidades ou deficiência no medidor. E de outro, o consumidor 

alegando prática abusiva, violações ao contraditório e ampla defesa, bem 

como inexistência de culpa pela irregularidade. Existe, portanto, claro 

conflito entre direitos, os quais devem ser harmonizados por meio da 

ponderação, critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Resolução 

414/210, da ANEEL. A cobrança dos débitos apurados por supostos 

desvios de consumo encontra fundamento legal na Resolução 414/210 da 

ANEEL. Essa norma permite à concessionária de energia efetuar a 

cobrança do consumidor por débitos pretéritos apurados em razão da 

caracterização de irregularidades ou deficiência de medição. O primeiro 

caso é tratado pelo art. 129 e seguintes: Art. 129. Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. Já a segunda hipótese é disciplinada a 

partir do art. 115: Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à 

compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de 

demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes 

critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). Em 

qualquer dos casos, a apuração de eventual irregularidade ou deficiência 

no medidor deve observar o disposto no §1° e seguintes do art. 129, 

conforme interpretação do § 7° do art. 115, a saber: Art. 115, § 7º. 

Condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor ou demais 

equipamentos de medição ao disposto no § 1o do art. 129. Art. 129, § 1º. 

A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando 

for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com 
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registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (Grifei). § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor 

ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. § 4º O consumidor tem 15 

(quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora 

a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando 

for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de 

sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010). Uma 

vez apurada a irregularidade/deficiência, deve ser identificado o período 

de sua duração para fins de calcular a devolução ou cobrança da 

diferença, nos termos do art. 132 e seguintes: O período de duração, para 

fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de 

procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de 

aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela 

análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de 

potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. (Redação dada 

pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). Legalidade da Resolução e da 

Cobrança Sem ainda adentrar no mérito da ação, importante ressaltar que 

a jurisprudência vem admitindo a referida prática pelas concessionárias, 

desde que observados os procedimentos disciplinados na normativa da 

ANEEL e comprovada a irregularidade/deficiência no medidor. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DÉBITO PROVENIENTE DE TERMO 

DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ 

DE CONSUMO A RECUPERAR. A empresa apelante insurge-se afirmando a 

legalidade do TOI e a regularidade da cobrança a título de recuperação de 

consumo. A concessionária ré não comprovou a existência de 

irregularidade a ensejar a lavratura do Termo de Ocorrência de 

Irregularidade, bem como não obteve êxito em demonstrar a regularidade 

da cobrança a título de recuperação de consumo. Manutenção da 

sentença. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJRJ - Acórdão 

Apelação 0002970-56.2014.8.19.0008, Relator(a): Des. Tereza Cristina 

Sobral Bittencourt Sampaio, data de julgamento: 05/12/2018, data de 

publicação: 05/12/2018, 27ª Câmara Cível) – Grifei. A comprovação à que 

aludem os julgados é ônus que incumbe exclusivamente à parte 

Reclamada. Ausência da Comprovação da Irregularidade/Deficiência No 

caso dos autos, analisando o procedimento administrativo anexado pela 

Reclamada (Id. 14871644), verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção 

informa, de modo genérico, a ocorrência de desvio de energia do ramal de 

entrada. Não explica o porquê ocorreu esse desvio. Qual a causa? Se 

existia alguma irregularidade no medidor e qual seria essa irregularidade? 

Ao que parece, a cobrança se fundamenta pelo histórico de consumo do 

Reclamante que teve queda durante um período, o que não é suficiente 

para justificar a cobrança. Aceitar apenas análise do histórico e um 

documento sem descrição clara sobre o ocorrido, sem uma prova técnica 

concreta que demonstre a efetiva ocorrência da irregularidade/desvio, 

poderia gerar insegurança jurídica e graves injustiças ao consumidor, 

parte mais fraca da relação jurídica, tanto informacional e probatória, 

quanto financeira. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

já se debruçou e, inclusive, editou a Súmula 256, no sentido de declarar 

que o termo de ocorrência realizado pela concessionária não possui 

presunção de legitimidade, a saber: Nº. 256 DIREITO DO CONSUMIDOR – 

TOI - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE "O termo de 

ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o 

atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário." 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0032040 50.2011.8.19.0000. 

Julgamento em 16/01//2012 - Relator: Desembargadora Letícia Sardas. 

Votação unânime. Assim vem sendo proferidos os julgados: APELAÇÃO 

CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA 

INDEVIDA EM RAZÃO DA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Responsabilidade objetiva da 

prestadora do serviço. Incumbe à concessionária o ônus de comprovar a 

regularidade do TOI. 2. Aplicação do entendimento contido no enunciado 

nº 256 da súmula do TJRJ, segundo o qual o termo de ocorrência de 

irregularidade não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda 

que subscrito pelo usuário. (...) 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. 

ACÓRDÃO (Apelação 0033971-75.2017.8.19.0001. Relator: Des. Sérgio 

Seabra Varella. Data de Publicação: 06/02/2019) - Grifei. A Egrégia Turma 

Recursal de Mato Grosso, considera, ainda, como prova unilateral e 

inadmissível o documento apresentado pela concessionária: RECURSO 

INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM 

MEDIDOR - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO 

DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA 

COM AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE 

INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - 

CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 

Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000385-97.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado 

no DJE 12/11/2019) – Grifei. Por essa razão é que se exige a 

comprovação concreta da irregularidade, de preferência por meio de 

prova pericial com a participação do consumidor ou pessoa por ele 

indicada, a fim de responder a todas essas interrogações levantadas, que 

por sinal, são imprescindíveis para ter a certeza do direito da Reclamada. 

Ressalto, que não se pretende tolher o direito das empresas de energia de 

cobrar o que efetivamente foi prestado, mas sim, assegurar que sejam 

observados os procedimentos adequados para a comprovação das 

irregularidades. Proibição da Cobrança Integral Demais disso, mesmo que 

sem vícios o procedimento e comprovada a irregularidade/deficiência no 

medidor, pela interpretação sistemática da normativa da ANEEL, entendo 

que o consumidor teria o direito de parcelar os débitos cobrados. É que a 

Resolução da ANEEL não trouxe expressamente a previsão de 

parcelamento no capítulo que trata sobre as irregularidades (a partir do 

art. 129), porém no capítulo tratado pela deficiência no medidor (a partir do 

art. 115), existe dispositivo expresso nesse sentido, qual seja: § 6º A 

distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao 

dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número 

menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica 

subsequentes. Perceba, que a apuração de ambas as situações 

(irregularidade/deficiência) ocorre de forma similar, existindo, inclusive 

outros dispositivos que são aplicáveis aos dois procedimentos. Portanto, 

não existe motivo plausível para não permitir o parcelamento a critério do 

consumidor, pois na maioria dos casos, os consumidores são 

surpreendidos com uma fatura cobrando valor exorbitante (referente ao 

total), sendo conferido prazo ínfimo para efetuar o pagamento na 

totalidade. Essas condutas colocam o consumidor “contra a parede” e 

violam direitos básicos, como a dignidade da pessoa humana. No âmbito 

do CDC, caracteriza situação de onerosidade excessiva e vai de encontro 

às regras protetivas. Descumprimento da Decisão Liminar. A parte 

Reclamante alega o descumprimento da decisão liminar, sendo pleiteada 

cominação da multa fixada anteriormente em seu grau máximo (Id. 

20125448 e Id. 23944077). A tutela antecipada foi concedida no dia 

14/09/2017 (Id. 9862456), determinando-se a suspensão da cobrança dos 

valores à título de desvio de consumo, bem como que a Reclamada se 

abstenha de efetuar corte de energia em razão do referido valor, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (...), limitado à R$ 10.000,00 (...). 

Determinou, ainda, a abstenção de inclusão nos cadastros restritivos. 

Ocorre, que conforme devidamente comprovado pela parte Reclamante, a 

empresa Reclamada descumpriu a decisão liminar, efetuando cobranças 

do débito, inclusive com a negativação do nome do consumidor, de forma 

truculenta e abusiva. Portanto, com relação aos descumprimentos 

sucessivos da decisão judicial tutelar, os quais foram devidamente 

comprovados nos autos, torna-se necessária aplicação da multa fixada. 

Pedido Contraposto. Por consequência lógica, pelas razões e 

fundamentos já apontados nesta decisão judicial, o pedido contraposto 

deve ser improcedente, pois não comprovada a legitimidade do débito e a 

existência da irregularidade/deficiência. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

afastamento da preliminar alegada, assim como pela improcedência do 

pedido contraposto e PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais: a) para 

CONDENAR a parte Reclamada à obrigação de não interromper o 

fornecimento de energia, bem como de não efetuar cobranças, por 

qualquer meio, relacionadas ao suposto débito no valor de R$ 3.133,81 

(...), oriundo da alegada recuperação de energia, razão pela qual ratifico a 

decisão liminar. b) para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

multa pelo descumprimento da liminar no valor total de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), nos exatos termos da decisão judicial Id. 9862456, razão pela 
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qual DETERMINO a imediata exclusão do nome do Reclamante dos 

cadastros restritivos. c) DETERMINAR À SECRETARIA JUDICIÁRIA QUE 

PROVIDENCIE DIRETAMENTE AO SPC E/OU SERASA A EXCLUSÃO 

IMEDIATA DA RESTRIÇÃO NO VALOR DE R$ 2.209,08 (...) COMPROVADA 

NO ID. 23944078, ANTE A RENITÊNCIA DA RECLAMADA EM CUMPRIR A 

ORDEM JUDICIAL, SERVINDO A PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO. Sem 

custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 26 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004199-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA FERREIRA DE ABREU VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004199-90.2019.8.11.0037 Promovente: LEIA FERREIRA DE 

ABREU VILELA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se que as partes celebraram acordo no ID 26407983. 

Ademais, o patrono da parte autora está devidamente habilitado nos autos, 

conforme procuração juntada no ID 22193825. O patrono da parte 

reclamada também está devidamente habilitado com poderes para celebrar 

acordo ID 23208928. Pelo exposto, homologo a transação celebrada pelas 

partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido pela 

extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 26 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Autos nº 1002137-14.2018.8.11.0037 Vistos. DIMAS DINARTE BEMME, 

representando o espólio de ROSMARA INÊS ROCKENBACK ajuizou AÇÃO 

DE COBRANÇA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Inicialmente requer o reconhecimento 

da competência da Justiça Comum por se tratar de lide entre servidores 

públicos municipais e a administração municipal, bem como a concessão 

dos benefícios da gratuidade judiciária. Narrou ter sido a de cujus 

servidora pública efetiva no cargo de Professora, submetida a vínculo 

estatutário, desde 24/01/2005 até 30/08/2017, data de seu falecimento, 

estando amparada pelas Leis Municipais nº 679/2001– Estatuto dos 

Servidores e Lei nº 681/01 –Estatuto dos Profissionais da Educação 

fazendo jus ao direito de férias e licença prêmio conforme previsão 

estatutária. Ressaltou que por ocasião da exoneração recebeu o 

pagamento de apenas de 1 (um) período de licença prêmio e verificou que 

havia períodos de férias não usufruídas pela de cujus, que não foram 

indenizadas por ocasião da rescisão. Assim, pleiteiou, ao final: a) a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a citação do Requerido; 

c) a condenação do Requerido ao pagamento da licença prêmio não 

usufruída relativa ao período aquisitivo de 2010/2015; d) a condenação do 

Requerido ao pagamento das férias não usufruídas relativas ao período 

aquisitivo de 2012/201 3 e 2016/2017, além das férias proporcionais de 

23/01/2017 a 30/08/2017 (7/12 avos), sobre 45 (quarenta e cinco) dias, 

acrescidas do terço constitucional; e) seja reconhecido como base de 

cálculo das verbas a receber, o salário apurado no termo de exoneração 

nº 1131/17; f) a condenação do Requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência; g) a intimação do Ministério 

Público para que, querendo, manifeste nos Autos; h) o afastamento de 

qualquer alegação de prescrição quinquenal, protestando provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Juntou aos 

autos: a) memória de cálculo (fls. 15/16); b) procuração ad judicia (fl.17); 

c) declaração de hipossuficiência (fl. 18); d) documentos pessoais (fls. 

19/21); certidão de óbito (fl.21); termo de exoneração (fl. 22); decisão de 

nomeação de inventariante (fl. 23/24); ficha financeira (fls. 25/37); 

requerimento administrativo e resposta (fls. 38/40); leis municipais (fls. 

41/61). Determinada a comprovação da miserabilidade jurídica, o autor 

reiterou o pedido informando seus rendimentos mensais (fls. 62/70). 

Deferida a gratuidade às fls. 71. Citado, o município apresentou 

contestação às fls. 75/ aduzindo a não concessão de licença prêmio do 

período de 2010 -2015 em decorrência do não cumprimento dos requisitos 

exigidos para o referido benefício, qual seja, a utilização de licença para 

tratamento de saúde por período acima de 24 meses, o mesmo ocorrendo 

em relação às férias dos períodos de 2016 e 2017. Com relação às férias 

do período de 2012, arguiu estarem prescritas. Com tais fundamentos 

pleiteou pela improcedência de todos os pedidos, impugnou a concessão 

da gratuidade judiciária e invocou a impossibilidade de pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou aos 

autos relação de afastamentos de fls. 85/86. Intimada a impugnar a 

contestação, a requerente reafirmou o acerto da concessão da gratuidade 

judiciária. Quanto às férias, diante do documento apresentado pelo 

requerido aduziu ter ficado a servidora o ano de 2013 sem gozar férias, 

sendo que na sequência, as férias referentes a 2012 teriam sido 

concedidas no ano de 2014. Porém, quanto aos períodos aquisitivos de 

2015/2016, 2016/2017 e 2017, proporcional até a data do óbito, teriam sido 

concedidos apenas 15 dias de férias ficando estes períodos pendentes. 

Asseverou ter direto de férias pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, 

o que restou alcançado por força de decisão nos autos do processo de 

nº 9340 -20.2013.811.0037, código 126810, já transitado em julgado, tendo 

como parte a de cujus, onde em 2016, o Município se viu na obrigação de 

conceder a totalidade do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Por isso teria sido concedido o gozo de 15 (quinze) dias em julho/2016, 

restando inadimplente 30 (trinta) dias de férias referente a esse período e 

aos demais dos períodos subsequentes. Afirmou fazer jus ao direito às 

férias pois o artigo 118 do Estatuto do Servidor (Lei 679/2001 ) concede 

ao servidor 30 (trinta) dias de férias para cada período de 12 (doze) 

meses de exercício, vedando, e seu §2º levar à conta das férias qualquer 

falta ao serviço. Sendo assim, aponta os seguintes períodos de férias e 

serem recebidos à luz da documentação apresentada pelo ente público: 

PERÍODO AQUISITIVO A INDENIZAR – 1) de 24/01/2015 a 23/01/2016, 30 

DIAS + 1/3; 2) de 24/01/2016 a 23/01/2017, 45 DIAS + 1/3; 3) 24/01/2017 a 

30/08/2017, 7/12 AVOS sobre 45 DIAS + 1/3, impugnando ao final a tese 

do Requerido e requerendo sua condenação ao pagamento dos períodos 

acima citados, a incidir sobre a totalidade de 45 (quarenta e cinco) dias, 

acrescidos do terço constitucional , devidamente atualizados e corrigidos 

tendo como base o salário pago no mês da exoneração, com fulcro na Lei 

Municipal nº 679/2001, artigo 120, parágrafo único. Quanto à licença 

prêmio assevera que no quinquênio 2010/2015 a servidora não ficou 

afastada por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, computando 

706 dias, o que corresponde à 23 meses e meio, razão pela qual 

mantem-se o direito à licença prêmio referente ao quinquênio 2010/2015. 

Quanto à base de cálculo reproduz o pedido de utilização da remuneração 

da exoneração, com fundamento na Lei Municipal nº Lei 679/2001, artigo 

120. Ao final reafirma os termos da exordial e requer o julgamento 

antecipado da lide. Determinada a redistribuição do feito para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, vieram os autos 

conclusos. EIS O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

feito está apto a julgamento por ser matéria de direito, razão pela qual 

passo à análise do mérito da demanda. - PRESCRIÇÃO Argui o requerido 
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prescrição no tocante à licença-prêmio e parte das férias requeridas na 

exordial. Nesse aspecto, como é cediço, enquanto mantido o vínculo com 

a Administração Pública é possível ao servidor público em atividade 

usufruir de férias e licenças-prêmio vencidas. Sendo assim, entendo que 

o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo 

artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, para servidores que pleiteiam a 

indenização por períodos de férias e de licenças-prêmio não gozadas, 

segundo entendimento pacificado no STJ, é a data do ato de 

aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível seu 

usufruto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES 

NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. 

DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO 

INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o 

entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os 

sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores 

não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou 

arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos 

proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão 

previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a 

indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à 

questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no 

julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista 

no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, 

independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a 

Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de 

pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas 

tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu 

antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a 

contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. 

Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em 

vista estar em consonância com a orientação do STJ. (...) (REsp 

1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) No mesmo sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: DIREITO ADMINISTRATIVO 

E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FÉRIAS E 

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA 

ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À 

ORIENTAÇÃO DO STF – APELO PROVIDO. Os valores devidos pela 

Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o 

vencimento de cada parcela – legislação vigente – e, a partir de 30.6.2009, 

data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 

1o-F, da Lei no 9.494/97, a correção monetária deve se dar com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 

25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

SERVIDOR APOSENTADO – FÉRIAS E LICENÇAS - PRÊMIO – PRESCRIÇÃO 

– INÍCIO – DATA DA APOSENTADORIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

NO STJ – BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO COM ACRÉSCIMO DE INDÍCIES 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INDICADOS PELO AUTOR – 

IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DAS CORTES 

EXTRAORDINÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO 

ESCALONADO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. O prazo 

prescricional para pleitear indenização, referente às licenças-prêmio e 

férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria. O julgador ao 

reconhecer o débito contra a Fazenda Pública deve adequar os índices de 

correção monetária e de juros aplicados na atualização do valor pela 

parte, quando em dissonância com a orientação do seu dispositivo 

sentencial ou das Cortes Extraordinárias. O novo regramento processual 

civil, ao tratar dos honorários advocatícios, devidos pela Fazenda Pública, 

leva em consideração o equivalente em salários mínimos ao valor da 

condenação (ou do benefício econômico, se for o caso), além de estipular 

faixas por valor para a incidência de percentual, mínimo e máximo, definido 

em cada uma delas, a serem aplicados escalonadamente. Em outras 

palavras, há observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente e, assim, sucessivamente (CPC, art. 85, § 5o). (N.U 

0019377-26.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Sendo assim, afasto a prejudicial de mérito invocada pelo 

requerido, ante a ausência de prescrição a ser pronunciada tendo em 

vista ocorrência do óbito em 30.08.2017 e a propositura da presente 

demanda em 09.04.2018, dentro, portanto, do lapso prescricional de 5 

(cinco) anos estabelecido pelo Decreto n. Decreto 20.910/32. - FÉRIAS 

Quanto às férias assevera a autora, em sua impugnação, à luz da 

documentação apresentada pelo ente público, fazer jus aos seguintes 

períodos aquisitivos a serem indenizados: 1) de 24/01/2015 a 23/01/2016, 

30 DIAS + 1/3, porquanto já teriam sido concedidos 15 dias por força de 

ação judicial; 2) de 24/01/2016 a 23/01/2017, 45 DIAS + 1/3; 3) 24/01/2017 

a 30/08/2017, 7/12 AVOS sobre 45 DIAS + 1/3, pleiteando a condenação 

do requerido ao pagamento dos períodos acima citados. Por outro lado, 

sustenta o requerido que as férias supostamente não gozadas relativas 

ao ano de 2012 teriam vencido em 23 de janeiro de 2013, conforme 

relatório fornecido pela Coordenação de Recursos Humanos, tendo sido 

devidamente gozadas no período de 10/01/2014 a 08/02/2014 e pagas em 

31/01/2014. Acerca desse fato, aquiesceu o requerente. Quanto às férias 

dos períodos aquisitivos de 2015, 2016 e 2017, conforme relação de 

afastamentos fornecida pelo RH acostada aos autos, a falecida não faria 

jus pois estava de licença para tratamento de saúde por período superior 

a 24 meses, de modo que, nos termos do art. 141, V I, b, do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais, tal período não poderia ser computado 

como efetivo exercício. Pois bem. Em relação ao mérito, a querela posta 

em juízo versa, essencialmente, acerca do pagamento de adicional do 

terço constitucional de férias para servidora que, após gozo de licença 

para tratamento de saúde, foi exonerada tendo em vista seu falecimento 

em decorrência da moléstia da qual era portadora, qual seja, neoplasia 

maligna – CID c50, não chegando a usufruir de período de férias referente 

ao intervalo em que se encontrava de licença. Sobre o direito de férias, a 

Constituição Federal de 1988 assegura ao trabalhador o gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal, conforme expresso no inciso XVII do seu art. 7º, in verbis: Art. 7º 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 

Destaque-se que, por conta do disposto no art. 39, § 3º, da mesma Carta, 

o dispositivo supra se aplica também aos servidores ocupantes de cargo 

público. Tal garantia foi reproduzida pelo Estatuto dos Servidores da 

Educação do Município de Primavera do Leste/MT (Lei nº 681 /2001), o 

qual trouxe, em seu art. 49, o seguinte texto: Artigo 49 - O professor em 

efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar. 

Parágrafo Único - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao 

serviço. Artigo 50 - Independente de solicitação, será pago aos 

Profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional 

de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. 

Tendo a autora estado em gozo de licença para tratamento de saúde nos 

seus últimos anos de labor, o próprio Estatuto considera como efetivo 

exercício o afastamento para fins de tratamento de saúde, senão vejamos: 

Artigo 63 - Além das ausências ao serviço, previstas no art. 56, são 

considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: I - 

férias; II - exercício do cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou 

entidades dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal; III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, 

em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da 

República, Governo Estadual e Municipal; IV - participação em programa de 

treinamento regularmente instituído. V - desempenho de mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; VI - júri e outros 

serviços obrigatórios por lei; VII - licenças: a) À gestante, à adotante e à 

paternidade. b) Para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos, 

desde que comprovada perante junta média, por ato do Prefeito Municipal. 

c) Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. d) Prêmio por 

assiduidade. e) Por convocação para o serviço militar. f) Qualificação 

profissional. g) Licença para tratamento de saúde em pessoa da família. h) 

Desempenho de mandato classista. i) Participação em competição 

desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar 

representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme 

disposto em lei específica. Dúvidas não há de que a autora esteve em 

gozo de licença para tratamento de saúde, conforme seu histórico 
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funcional, em diversos períodos a partir do ano de 2012, quando seu 

histórico indica CID C50. Tais afastamentos se protraíram no tempo até o 

seu óbito, no ano de 2017, em razão da grave doença que lhe acometia. 

Com efeito, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 

1988, aplicável aos servidores ocupantes de cargo público por força do 

disposto no art. 39, § 3º, da mesma Carta, os trabalhadores (urbanos e 

rurais) têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o salário normal. Dessa forma, considerando que 

não havia como a parte autora usufruir das férias, pois estava legalmente 

afastada para tratamento de saúde, vindo à óbito posteriormente, faz jus 

ao seu pagamento. De fato, a perda da garantia de férias anuais com o 

acréscimo de um terço gera enriquecimento ilícito do Estado (lato sensu), 

em especial quando o servidor sequer deu causa à sua não fruição. 

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal de que é devida indenização de férias não 

gozadas em caso de aposentadoria, senão vejamos: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. 

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . AÇÃO AJUIZADA APÓS 

A EDIÇÃO DA MP 2.180-35/01. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. 

APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. PRECEDENTES. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O servidor 

aposentado, ainda que voluntariamente, tem direito a receber em pecúnia 

as férias não gozadas quando na ativa. Precedentes. 2. No pagamento de 

parcelas atrasadas de caráter alimentar, em que a demanda foi ajuizada 

após a vigência da MP 2.180-35/01, incidem juros moratórios de 6% ao 

ano. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido em parte. 

(REsp 865355/RS, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 

16/06/2008). DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS 

NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM 

LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL . RECURSO AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o 

período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço 

constitucional independente do exercício desse direito . 2. A ausência de 

previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço 

constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que 

não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele 

que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por 

não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a 

saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao 

acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no 

momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, 

Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 

12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, 

p. 29-33) Outros Tribunais pátrios também seguem o mesmo raciocínio: 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IMBÉ. PAGAMENTO 

DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. LICENÇA-SAÚDE CONVERTIDA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. 1. Conforme 

entendimento consolidado no STJ, o termo inicial da prescrição do direito 

de buscar indenização relativa à licença e férias não gozadas tem início 

no ato da aposentadoria. 2. Não obstante a vedação legal para a 

cumulação de férias (art. 61 do regime jurídico único), o servidor público 

estava afastado por licença-saúde que, posteriormente, foi convertida em 

aposentadoria por invalidez, razão pela qual não pode usufruir de suas 

férias, fazendo jus ao seu pagamento, pois é a única forma de lhe 

assegurar a satisfação de seu direito adquirido, sob pena de 

enriquecimento ilícito da administração. Apelação provida. (TJRS - AC: 

01952876620158217000, Relator: FRANCESCO CONTI, QUARTA CÂMARA 

CIVEL, Data de Publicação: 09/09/2015) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

APOSENTADORIA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA, 

FACE À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E À 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF). 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL 

REDUZIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70060333002, Quarta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 27/05/2015). Ora, se até nas hipóteses de não usufruto de 

férias em razão de aposentadoria voluntária asseguram os tribunais a 

percepção de férias, que dirá na hipótese dos autos em que após longo 

tratamento o gozo de férias restou inviável pelo óbito de sua titular. Assim 

sendo, o pagamento em pecúnia constitui a única solução restante para 

que seja satisfeito o direito adquirido da parte autora, razão pela qual 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de pagamento de forma indenizada 

de 30 dias de férias relativas ao período aquisitivo de 24/01/2015 a 

23/01/2016, acrescidos de 1/3; 2) 45 dias de férias relativas ao período 

aquisitivo de 24/01/2016 a 23/01/2017, acrescidas do terço constitucional 

e 7/12 avos de férias proporcionais relativas do período aquisitivo de 

24/01/2017 a 30/08/2017, sobre os 45 dias devidos acrescidos do terço 

constitucional. Para cálculo da verba, tendo em vista assegurar o Estatuto 

dos Servidores do Município, em seu artigo 91, a percepção de férias com 

base na remuneração do período correspondente, bem como a utilização 

do valor do último salário como base de cálculo, concedo o pleito autoral 

para que sejam as férias calculadas com base na remuneração em vigor 

na data da exoneração, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias. 

LICENÇA-PRÊMIO O mesmo fundamento utilizado para refutar o direito às 

férias é invocado pelo requerido no tocante à licença-prêmio não 

usufruída pela requerente. Por outro lado, aduz a parte autora que no 

período em que se pleiteia referido direito a autora não havia transposto o 

prazo de 2 anos de afastamento, Sem razão o ente público. Como restou 

fixado, a legislação municipal considera como de efetivo exercício a 

licença para tratamento de saúde de até 2 (dois) anos. O período 

aquisitivo da licença prêmio buscado nos autos é atinente aos anos de 

2010 a 2015. A leitura atenta da legislação municipal (Lei 681/2001, art. 51 

e parágrafos) revela a ausência de qualquer cláusula expressa que 

exclua seu gozo diante de faltas justificadas consideradas como efetivo 

exercício, como é a hipótese de tratamento de saúde, conforme ressaltado 

no tópico antecedente. Sendo assim, ausente a demonstração de 

concessão da licença-prêmio no período respectivo, faz jus a autora ao 

seu recebimento de forma indenizada, sob a mesma ótica de raciocínio no 

tocante às férias, porquanto, por razões alheias à sua vontade, o 

descanso pertinente não se efetivou, revelando-se enriquecimento ilícito 

da municipalidade afastar-se a percepção do direito pela parte requerente. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de forma 

indenizada, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, das 

seguintes verbas: I) férias: a) 30 dias de férias relativas ao período 

aquisitivo de 24/01/2015 a 23/01/2016; b) 45 dias de férias relativas ao 

período aquisitivo de 24/01/2016 a 23/01/2017 e c) 7/12 avos de férias 

proporcionais relativas do período aquisitivo de 24/01/2017 a 30/08/2017, 

sobre os 45 dias devidos. Todos os períodos concedidos deverão ser 

acrescidos do terço constitucional. Para cálculo da verba, tendo em vista 

assegurar o Estatuto dos Servidores do Município, em seu artigo 91, a 

percepção de férias com base na remuneração do período 

correspondente, bem como a utilização do valor do último salário como 

base de cálculo, determino sejam as férias calculadas com base na 

remuneração em vigor na data da exoneração, cujo adicional deve ser 

calculado sobre a totalidade do lapso temporal correspondente ao período 

de férias efetivamente concedido no item antecedente. II) licença prêmio: 

relativa ao período aquisitivo de 2010/2015, calculada tendo como base de 

cálculo o salário indicado no termo de exoneração nº 1131/17. A correção 

monetária das verbas ora deferidas deverá ocorrer desde a data em que 

as parcelas deveriam ter sido pagas, com incidência do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios deverá ser observado 

o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à 

correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, 

conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI nº 

4425/DF. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro para Primavera do 

Leste/MT, 27 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000418-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PONTES DE ANDRADE OAB - MT19429/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Autos nº 1000418-65.2016.8.11.0037 Vistos. ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA 

ajuizou Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio doença c/c 

Conversão em Aposentadoria com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERADO LESTE – IMPREV, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o autor exercer a função de 

cozinheiro perante o município requerido tendo sofrido acidente em seu 

local de trabalho, o que mais tarde lhe gerou diversas complicações na 

região lombar e cervical, levando-o à incapacidade permanente para o 

labor. Assevera ter recebido auxílio-doença de 14/04/16 a 04/10/2016, 

ocasião em que o benefício restou indeferido, em que pese a 

comprovação da incapacidade. Ressalta, por ser incapacidade 

irreversível, fazer jus ao auxílio-doença e sua posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, requerendo seja o benefício implantado 

imediatamente até sua conversão na mencionada aposentadoria. Ao final 

requer sejam deferidos os benefícios de gratuidade judiciária, a 

concessão liminarmente do auxílio-doença e sua implantação em, no 

máximo, 10 (dez) dias, sob pena de multa por descumprimento; a citação 

do réu e a total procedência dos pedidos condenando-se a requerida ao 

pagamento de auxílio-doença desde 04/10/2016 e danos morais de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Juntou aos autos: Doc. 01 – Procuração Ad 

Judicia Doc. 02 – Cópias dos Relatórios Médicos/receituários e atestados 

Doc. 03 – comunicado das decisões Doc. 04 – Declaração de 

Hipossuficiência Doc. 05 – Relatório Técnico Indeferido o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada às fls. 67/71, determinou-se a 

realização de perícia. Em resposta, o requerido aduziu tempestividade da 

contestação, impossibilidade de composição, ausência de incapacidade 

conforme laudo médico pericial realizado em 04.10.2016, impossibilidade 

de condenação em danos morais diante do juízo técnico que não 

constatou incapacidade, o que leva à ausência de ato ilícito praticado pela 

administração. Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos contidos 

na exordial. Impugnação à contestação apresentada pelo autor 

reafirmando os termos da exordial. Perícia realizada às fls. 147/148 

concluindo que o autor está incapacitado para a mesma atividade exercida 

mas não para outra atividade. Acerca do laudo manifestou-se o 

requerente concordando com seus termos. Já o requerido INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV requereu a nulidade da perícia por não 

ter sido realizada por especialista na área relacionada com a enfermidade, 

no que restou rebatido pelo requerente, que aduziu preclusão quanto à 

manifestação. Vieram os autos conclusos. RELATEI. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Em que 

pese as razões dos requeridos, entendo que deve ser concedida a 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

municipal n.º 706, de 24 de julho de 2001, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade 

profissional e não possa ser reabilitado para a função que desenvolvia 

anteriormente, in verbis: “DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Art. 54 A 

aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para 

o exercício se seu cargo e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo 

médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer 

nessa condição. (Redação dada pela Lei nº 873/2004) Art. 55 Os 

proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo 

de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. § 1º Os proventos 

não poderão ser inferiores a 70% (setenta por cento) do valor calculado 

na forma estabelecida no art. 11. § 2º Acidente em serviço é aquele 

ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, 

com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho.” Assim, estabelece a norma os seguintes 

requisitos para concessão do benefício: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação para o cargo que exercia; 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, o fato de que a parte autora encontra-se 

incapacitada parcial e permanentemente, pois a lesão o impede de exercer 

a mesma atividade. O laudo pericial apontou: “a) O periciado (a) é portador 

de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua 

capacidade para o trabalho? Qual? R: Sim. Sequela de fratura no MSE 

(membro superior esquerdo). b)Se houver lesão ou perturbação funcional, 

decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso 

positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e 

local, bem como indique se o (a) periciado (a) reclamou assistência médica 

e/ou hospitalar. R: Sim. Foi atropelado há 22 anos, sofreu fratura no braço 

esquerdo e foi operado em Cuiabá. h) Face à sequela, ou doença, o (a) 

periciado (a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não 

impedido de exercer a mesma atividade; R: Não. b) impedido de exercer a 

mesma atividade, mas não para outra; R: Sim. c) inválido para o exercício 

de qualquer atividade? R: Não.” g) A sequela ou lesão porventura 

verificada se enquadra em alguma das disfunções discriminadas no 

Anexo III do Decreto 3.048/1999: R: Sim. Assim, em que pese não 

constatada a invalidez total quando da análise do quadro médico pelo 

perito, não se pode esquecer que, para a concessão do benefício, 

também é importante considerar os fatores socioeconômicos, 

profissionais e culturais da parte autora. Partindo dessa premissa, 

entendo ser possível a concessão do benefício da aposentadoria por 

invalidez no caso específico destes autos, notadamente a considerar sua 

idade (atualmente 52 anos). Ainda que se considere eventual e remota 

possibilidade de reabilitação profissional do autor em outra área, entendo 

que a aposentadoria por invalidez ainda se mostra condizente com o 

quadro do requerente, já que, a despeito de tratar-se de aposentadoria, tal 

benefício não é de todo irreversível. Destarte, conforme preveem os 

artigos 58 e 59 da Lei municipal a possibilidade de cancelamento do 

benefício, acaso recupere o seu beneficiado a aptidão ao trabalho. 

Veja-se: Art. 58 O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente 

à atividade pública ou privada, terá sua aposentadoria automaticamente 

cancelada, a partir da data do retorno. Art. 59 Verificada a recuperação 

da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, excetuando-se a 

situação prevista no artigo 58, serão observadas as normas seguintes: I - 

quando a recuperação for total e ocorrer dentro de cinco anos contados 

da data do início da aposentadoria por invalidez, o benefício cessará: a) 

De imediato, para o segurado que tiver direito a retornar à função que 

desempenhava no Município ao se aposentar, valendo como documento 

para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pelo Instituto; b) Após 

tantos meses quantos forem os anos de duração da aposentadoria por 

invalidez, para os demais segurados. II - quando a recuperação for parcial 

ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for 

declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente 

exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade: 

a) Pelo seu valor integral, durante os primeiros seis meses contados da 

data em que for verificada a recuperação da capacidade. b) Com redução 

de cinqüenta por cento, no período seguinte de seis meses. c) Com 

redução de setenta e cinco por cento também por igual período de seis 

meses, ao término do qual cessará definitivamente. Logo, há que se 

concluir, pelas provas colhidas nos autos, em especial atestados médicos 

e perícia judicial, que a parte autora encontra-se incapacitada para o labor. 

Por tal razão, o benefício da aposentadoria por invalidez é devido. Quanto 

ao termo inicial do benefício, deve ser considerada a data da realização do 
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laudo médico judicial, pois o §6º, do artigo 55 estabelece que “a 

concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão 

competente”, em analogia ao entendimento conforme entendimento 

ju r i sprudenc ia l :  PREVIDENCIÁRIO.  RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. A 

sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa 

oficial, nos termos do artigo 496, §3º, I, do NCPC, tendo em vista que a 

condenação imposta ao INSS não tem o potencial de ultrapassar 1.000 

(mil) salários mínimos. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado que, 

tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 

8.213/91. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. A qualidade de 

segurada especial é inconteste, vez que a autora estava recebendo 

auxílio-doença, suspenso em razão de suposta recuperação da 

capacidade laborativa. 5. Comprovada, ainda, através de laudo médico 

pericial a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade 

laboral, faz jus a parte autora à concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 6. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data da cessação do 

auxílio-doença (Lei nº. 8.213/1.991, em seu artigo 43), com conversão em 

aposentadoria por invalidez a partir do laudo pericial, conforme 

determinação da r. sentença. 7. As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009), conforme fundamentos utilizados pelo STF no 

julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ nos julgamentos 

do REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC e do REsp nº 

1495146/MG, julgado em 02/03/2018. 8. Remessa oficial não conhecida. 

Apelação desprovida. (AC 0024688-79.2018.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 27/02/2019) Por outro lado, a autora faz jus 

ao auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo do 

benefício, até a data do laudo médico realizado nos autos. O valor mensal 

do benefício do auxílio doença deve ser calculado nos termos do artigo 80 

da lei municipal, consistindo numa renda mensal proporcional ao número 

de dias em que o segurado estiver no gozo do benefício dentro do mês, e 

de valor correspondente a um trinta avos do seu salário de benefício, para 

cada dia de percepção da renda, a contar do décimo sexto inclusive. Já a 

aposentadoria por invalidez deve ser a correspondente 100% dos 

proventos do cargo efetivo, conforme prevê o art. 55 da Lei Municipal 

706/2001. Sendo assim, CONCEDO AO AUTOR o benefício do 

auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo, qual seja, 

04/10/2016 e CONVERTO-O em aposentadoria por invalidez, a partir da 

data do laudo pericial realizado nos autos, em 04/11/2019 (fls. 147/148). 

DANO MORAL São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão 

do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de 

indenizar. Nossa Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a 

responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, 

omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, 

independentemente de dolo ou culpa, in verbis: "Art. 37. (...) (...) § 6º. As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável no caso de dolo ou culpa. Trata-se do postulado de 

responsabilidade civil objetiva do Estado, que prescinde da prova de dolo 

ou culpa do agente público, a qual fica restrita à hipótese de direito de 

regresso contra o responsável (responsabilidade civil subjetiva dos 

agentes), não abordada nestes autos. O aspecto característico da 

responsabilidade objetiva reside na desnecessidade de comprovação, por 

quem se apresente como lesado, da existência da culpa do agente ou do 

serviço. Assim, para que o ente público responda objetivamente, 

suficiente que se comprovem a conduta da Administração, o resultado 

danoso e o nexo causal entre ambos, porém com possibilidade de 

exclusão da responsabilidade na hipótese de caso fortuito/força maior ou 

culpa exclusiva da vítima. Trata-se da adoção, pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, da teoria do risco administrativo. A propósito, colaciono aresto 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. DANOS MORAIS." CASO MALATHION ". PRESCRIÇÃO. NEXO DE 

CAUSALIDADE. NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE 

FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS NÃO EXCESSIVA OU IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Omissis 4. Na 

responsabilidade objetiva, como é óbvio, desnecessária a prova de dolo 

ou culpa na conduta do agente. Longa e minuciosa instrução probatória 

indica participação determinante de preposto da Funasa no evento 

danoso, com ampla fundamentação da sentença e do acórdão recorrido a 

respeito. Omissis 11. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 

1236863/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 27/02/2012) 

Eventual dano indenizável poderia ser gerado caso a conduta do ente 

municipal, por meio de seu Instituto de Previdência, se mostrasse lesiva, 

prestando-se serviço de tal modo defeituoso, viciado por erro grosseiro e 

grave, que desnaturasse o exercício da função administrativa. De outro 

modo, estaríamos diante de situação em que o município teria, tão 

somente, cumprido suas funções. Entendo ser o que ocorre no caso em 

tela. Ora, não obstante seja compreensível certa frustração por parte da 

autora ao ver negado o benefício requerido, do exposto não resta 

comprovado o alegado dano moral. A pura e simples negativa de 

concessão do benefício previdenciário não faz presumir ilegalidade ou 

erro por parte do município. Notório que para tal ato é necessário o 

preenchimento de certos requisitos; no entanto, no caso em tela com 

respaldo em perícia médica a municipalidade acabou por negar o benefício 

pretendido, não havendo, portanto, prova cabal do equívoco pela não 

concessão, não restando claro se de fato houve desídia por parte do 

município - o que, diga-se de passagem, não restaria demonstrado pela 

prova da parte autora produzida no desenrolar da relação processual. Ato 

contínuo, não comprovado erro na prestação do serviço, não há que se 

falar em dano moral no caso em comento. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - NEXO CAUSAL 

AFASTADO - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. 1. Eventual rejeição de 

pedido de concessão de benefício previdenciário insere-se no âmbito das 

atribuições do INSS, não havendo ilicitude nesse comportamento. Nexo 

causal afastado. 2. O dano moral não é o padecimento, a aflição, a 

angústia experimentada, mas as consequências na esfera jurídica do 

ofendido. Mera alegação de ter havido prejuízos de ordem moral não 

impõem condenação em danos morais. 3. Apelação a que se nega 

provimento. (AC 200161200076042, JUIZ MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA 

TURMA, 23/03/2011) Desse modo, inexistente dano a ser indenizado. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial formulados por ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA 

em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERADO LESTE – IMPREV, para o fim de 

para o fim de CONCEDER AO AUTOR o benefício do auxílio-doença desde 

a data do cancelamento administrativo, qual seja, 04/10/2016, bem como 

para CONVERTÊ-LO em aposentadoria por invalidez, a partir da data do 

laudo pericial realizado nos autos, em 04/11/2019 (fls. 147/148). O valor 

mensal do benefício do auxílio doença deve ser calculado nos termos do 

artigo 80 da lei municipal, consistindo numa renda mensal proporcional ao 

número de dias em que o segurado estiver no gozo do benefício dentro do 

mês, e de valor correspondente a um trinta avos do seu salário de 

benefício, para cada dia de percepção da renda, a contar do décimo sexto 

inclusive. Já a aposentadoria por invalidez deve ser a correspondente 

100% dos proventos do cargo efetivo, conforme prevê o art. 55 da Lei 

Municipal 706/2001. Correção monetária devida desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com incidência do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 
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remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios deverá ser observado 

o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à 

correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, 

conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI nº 

4425/DF. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro para Primavera do 

Leste/MT, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MARTINS VICTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 57070334168 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001160-56.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KLEBER MARTINS VICTOR 

REQUERIDO: JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 57070334168 

Vistos, Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

pleiteada por KLEBER MARTINS VITOR em desfavor de PR PINTURAS, 

ambos qualificados nos autos processuais. Inicialmente, declaro a 

c o n e x ã o  d o s  p r o c e s s o s 1 0 0 1 0 1 5 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1001160-56.2017.8.2017.8.11.0037, por se tratar da mesma matéria e 

envolver as mesmas partes. O requerente afirma, na inicial, que firmou 

contrato de prestação de serviços de pintura com o requerido pelo preço 

de R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Aduz que em decorrência da 

exceção do contrato não cumprido, bem como por força da cláusula 10ª 

do contrato reteve o valor remanescente a ser pago em favor do 

requerido. Relata que os serviços prestados não preencheram os padrões 

mínimos de qualidade, atestados pelo engenheiro responsável. Expõe que 

contratou terceira pessoa sr. Magno de Souza Santos para fazer alguns 

reparos, o que lhe custou R$1.650,00 (...). Deste modo, pleiteia 

indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Citadas as partes 

compareceram em audiência de conciliação, porém restou infrutífera. O 

requerido apresentou contestação sem arguir preliminares e no mérito 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais, bem como, requereu a 

condenação da parte autora em dano morais. Instada a se manifestar a 

parte autora apresentou impugnação à contestação (Id 9085156). 

Designada audiência de instrução e julgamento, tem-se que as partes 

apresentaram rol de testemunhas em comum ao processo conexo, sendo 

que dispensaram a sua nova oitiva. Após, vieram os autos conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Não foram arguidas 

preliminares em sede de contestação, motivo pelo qual passo à efetiva 

análise do mérito. Tem-se no caso dos autos uma relação jurídica firmada 

entre as partes através de instrumento particular, qual seja: contrato de 

prestação de serviços, o que caracteriza a relação consumerista, sendo 

aplicável a lide os ditames do Código de Defesa do Consumidor. A parte 

autora alegou que contratou os serviços da requerida para pintura de seu 

estabelecimento comercial, pelo preço de R$33.000,00(...), sendo que 

diante do inadimplemento contratual reteve parte do pagamento. Por sua 

vez, a parte requerida em contestação afirmou que prestou serviços de 

forma parcial, em razão de ter fraturado sua perna em um acidente. In 

casu, verifico que ocorreu a prestação parcial dos serviços, bem como, o 

pagamento parcial, tendo em vista a ocorrência de fato fortuito e de força 

maior. Consigno, que a despeito dos fatos alhures tanto a parte autora 

quanto a parte requerida os afirmaram, tornando-os fatos que independem 

de prova. Nessa toada, observo que em impugnação à contestação a 

parte autora não impugnou o fato de que o prestador de serviços esteve 

impedido de executar o contrato firmado em razão de fato fortuito de força 

maior (fratura da perna). Destaco que os fatos tidos como incontroversos 

são os que não foram impugnados de forma específica. Assim, não 

depende de prova o fato de que o prestador de serviço esteve impedido 

de dar continuidade nos trabalhos em razão da fratura em sua perna, 

conforme art. 374, do CPC/15, “in verbis”: Art. 374. Não dependem de 

prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados 

pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - 

em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Grifei. 

Desta forma, tem em vista a prestação de serviços parciais, o pagamento 

parcial dos serviços até então prestados, restando apenas o 

adimplemento dos serviços correspondentes ao período em que esteve 

impossibilitado de realizar, a retenção do valor a ser recebido em caso de 

inexecução, conforme a cláusula 10ª, parágrafo único, é lícita e legal, sob 

pena de enriquecimento ilícito da parte requerida. Cabe ressaltar que aos 

contratos é aplicável o princípio do pacta sunt servanda, a fim de 

preservar a autonomia da vontade declarada promovendo às partes 

segurança jurídica. Nesse sentido, cumpre destacar o art. 393, do Código 

Civil, bem como: Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.. Da análise detida dos autos infere-se que por fato 

fortuito e de força maior o prestador de serviços esteve impedido de 

adimplir suas obrigações em razão do acidente automobilístico sofrido que 

ocasionou a fratura de sua perna, deste modo não pode ser 

responsabilizado, uma vez que constituiu-se uma excludente de 

responsabilidade civil. Tem-se que tal excludente de responsabilidade 

pode ser aplicada no caso de responsabilidade objetiva, relação de 

consumo, exceto quando tratar-se de riscos assumidos pelo 

fornecedor/prestador para atingir o resultado (fortuitos internos). No caso 

em tela, não se trata de fortuito interno, eis que o fato ocorrido não 

decorreu de risco inerente a atividade desempenhada pelo prestador de 

serviços, sendo forçoso o reconhecimento da excludente de 

responsabilidade civil. Ao lado disso, tem-se que nas relações jurídicas 

disciplinadas pelo ordenamento jurídico pátrio devem se pautar pelo 

principio da boa-fé, conforme artigos 113 e 422, do CC e artigo 51, IV, do 

CDC, de modo que não é lícito, honesto e aceitável que seja o requerido 

compelido a devolver pelos serviços até então prestados. Quanto ao 

pagamento do valor dispendido para contratar profissional diverso, tenho 

que não merece prosperar, eis que o requerente optou por contratar 

profissional diverso, bem como dispendeu de valor menor do que o 

remanescente devido ao prestador contratado inicialmente, o que 

efetivamente não lhe causou prejuízo. Dispõe o Código Civil em seu art. 

373, “in verbis”: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]. Destaquei. No 

caso dos autos, é caso aplicável a inversão do ônus, em razão de 

tratar-se de relação consumerista. Diante disso, tem-se que o requerido 

produziu prova capaz de robustecer suas alegações, restando 

comprovado que sofreu acidente, fraturou a perna e esteve 

impossibilitado de dar continuidade a prestação os serviços. No entanto, a 

parte autora deixou de comprovar suas alegações quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Ademais, não é possível aferir se o serviço 

realizado é de má-qualidade, isso porque o prestador de serviços esteve 

impedido de proceder o término dos trabalhos em razão da fratura de sua 

perna. Apesar das fotos carreadas pela parte autora, não é possível dizer 

que se trata de má prestação de serviços, uma vez que o prestador não 

concluiu a obra. Cabe salientar que ambas as partes afirmaram que houve 

prestação de serviço parcial e pagamento parcial. Sob tais considerações, 

entendo que não há indícios suficientes nos autos que demonstrem a 

ocorrência de danos materiais e morais. Além disso, é aplicável aos autos 

a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e de força maior, 

em razão do acidente automobilístico do prestador de serviços. Indefiro o 

pedido contraposto, uma vez que não existem provas acerca do dano 

moral alegado. Diante do exposto, julgo improcedente a ação, bem como 

julgo improcedente o pedido contraposto, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No Juizado 

Especial Cível, não há condenação em custas processuais e honorários 
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advocatícios, em primeiro grau de jurisdição (artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995). Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER MARTINS VICTOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001015-97.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE RICARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: KLEBER MARTINS VICTOR Vistos, Cuida-se de 

ação de cobrança pleiteada por JOSE RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

em desfavor de KLEBER MARTINS VITOR, ambos qualificados nos autos 

p r o c e s s u a i s .  I n i c i a l m e n t e ,  d e c l a r o  a  c o n e x ã o  d o s 

p r o c e s s o s 1 0 0 1 0 1 5 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1001160-56.2017.8.2017.8.11.0037, por se tratar da mesma matéria e 

envolver as mesmas partes. O requerente afirma, na inicial, que firmou 

contrato de prestação de serviços de pintura com o requerido pelo preço 

de R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Aduz que prestou os serviços de 

forma parcial, eis que em dezembro/2016 quebrou a perna e esteve 

impossibilitado de comparecer a obra para promover o acabamento. 

Explica que a em decorrência disso o requerido lhe proferiu insultos, bem 

como, reteve o restante de seu pagamento. Relata que recebeu a quantia 

de R$ 26.826,00 (vinte e seis mil oitocentos e vinte seis reais) pelos 

serviços prestados. No entanto, deixou de receber a quantia de 

R$6.174,00 (seis mil cento e setenta e quatro reais), o pagamento da 

transferência do veículo dado em pagamento e o conserto do veículo. 

Expõe que providenciou outro profissional para acabar o serviço 

contratado à sua custa, porém o requerido não permitiu. Deste modo, 

pleiteia o recebimento do valor de R$6.600,00 (...), referente ao contrato 

de prestação de serviços de pintura, a transferência do veículo dado 

como parte do pagamento e o conserto do veículo, além de indenização 

pelos danos morais e materiais sofridos. Citadas as partes compareceram 

em audiência de conciliação, porém restou infrutífera. A parte requerida 

apresentou contestação sem arguir preliminares e no mérito alegou 

exceção de contrato não cumprido, enriquecimento sem causa e 

inexistência de dano moral. Instada a se manifestar a parte autora 

apresentou impugnação à contestação (Id 12460438). Designada 

audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas 

ISMAEL ANDERSON DA SILVA, MARCIO DE OLIVEIRA, PEDRO ANGELO 

DE SOUZA, JUNIOR CEZAR DE SOUZA, JORGE HENRIQUE DE PAULA 

SOUSA e ED PABLO DE JESUS OLIVEIRA. É o relatório. Fundamento e 

decido. Não foram arguidas preliminares em sede de contestação. No 

entanto a parte autora requereu a revelia do requerido em impugnação à 

contestação, uma vez que fora protocolada no dia 12/06/2017. Tenho que 

não merece prosperar a alegação da revelia, uma vez que findo o prazo 

para apresentação da defesa no sábado, fim de semana, prorroga-se a 

sua apresentação para o primeiro dia útil seguinte, o que é o caso dos 

autos. Assim, considerando o fim do prazo no sábado, 10/06/2017, cabe a 

apresentação da contestação no próximo dia útil, 12/06/2017, nos termos 

do art. 224, do CPC/15. Passo à efetiva análise do mérito Tem-se no caso 

dos autos uma relação jurídica firmada entre as partes através de 

instrumento particular, qual seja: contrato de prestação de serviços. A 

parte autora alegou ter prestado o serviço de forma parcial, devido à 

fratura em sua perna, o que impossibilitou o término dos trabalhos, sendo 

que apresentou laudos médicos, bem como imagens de sua imobilização. 

Afirma que recebeu parte do pagamento, assim como, foi impedido pela 

parte requerida de providenciar outro profissional para o término da obra. 

Por sua vez, a parte requerida em contestação afirmou que o requerente 

prestou serviços, sendo que não terminou a obra. Além disso, corroborou 

com a alegação de que promoveu parte do pagamento, mas reteve a 

quantia remanescente, eis que a parte requerida não terminou a prestação 

de serviços. In casu, verifico que ocorreu a prestação parcial dos 

serviços, bem como, o pagamento parcial, tendo em vista a ocorrência de 

fato fortuito e de força maior. Consigno, que a despeito dos fatos alhures 

tanto a parte autora quanto a parte requerida os afirmaram, tornando-os 

fatos que independem de prova. Nessa toada, observo que em 

contestação a parte requerida não impugnou o fato de que o prestador de 

serviços esteve impedido de executar o contrato firmado em razão de fato 

fortuito de força maior (fratura da perna). Destaco que os fatos tidos 

como incontroversos são os que não foram impugnados de forma 

específica. Desta forma, não depende de prova o fato de que o prestador 

de serviço esteve impedido de dar continuidade nos trabalhos em razão 

da fratura em sua perna, conforme art. 374, do CPC/15, “in verbis”: Art. 

374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma 

parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade. Grifei. Considerando que houve prestação de serviços 

parciais, bem como que a parte autora recebeu pelos serviços até então 

prestados, restando apenas o adimplemento dos serviços 

correspondentes ao período em que esteve impossibilitado de realizar. 

Considerando que restou convencionado entre as partes a retenção do 

valor a ser recebido em caso de inexecução, conforme a cláusula 10ª, 

parágrafo único. O indeferimento dos pedidos do autor é medida que se 

impõe, sob pena de enriquecimento ilícito. Cabe ressaltar que aos 

contratos é aplicável o princípio do pacta sunt servanda, a fim de 

preservar a autonomia da vontade declarada promovendo às partes 

segurança jurídica. Nesse sentido, cumpre destacar o art. 476, do Código 

Civil: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Da 

análise detida dos autos infere-se que por fato alheio o autor esteve 

impedido de adimplir suas obrigações, deste modo não pode exigir o 

implemento da obrigação do requerido. Ao lado disso, tem-se que nas 

relações jurídicas disciplinadas pelo ordenamento jurídico pátrio devem se 

pautar pelo principio da boa-fé, conforme artigos 113 e 422, do CC e artigo 

51, IV, do CDC, de modo que não é lícito, honesto e aceitável que seja o 

requerido compelido a pagar pela prestação de serviço completa, sendo 

que não obteve o serviço contratado em sua totalidade. Quanto ao valor 

excedente de R$ 6.660,00 (...) alegado, não foram juntadas pela parte 

autora provas capazes de ensejar a indenização pleiteada, bem como, em 

audiência de instrução e julgamento não foi comprovado à prestação de 

serviço excedente alegado pela parte autora. Quanto ao pagamento da 

transferência do veículo dado como parte do pagamento, bem como o 

pagamento de sua manutenção, não há disposições no contrato firmado 

entre as partes e inexistindo prova nesse sentido cabe o indeferimento do 

pagamento dos valores correspondentes. Dispõe o Código Civil em seu 

art. 373, “in verbis”: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]. 

Destaquei. Desta forma, verifico que o autor NÃO tem direito ao 

recebimento da quantia pleiteada, eis que esteve impossibilitado de 

terminar a prestação de serviços, bem como, recebeu pelos serviços ali 

executados até o fato fortuito ocorrido em dezembro/2016, e, por fim, NÃO 

TROUXE AOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E 

LEGALIDADE DOS VALORES REFERENTES A MÃO DE OBRA EXCEDENTE 

e A TRANFERÊNCIA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DADO COMO 

PAGAMENTO. Ademais, não é possível aferir se o serviço realizado é de 

má-qualidade, isso porque o prestador de serviços esteve impedido de 

proceder o término dos trabalhos em razão da fratura de sua perna. Sob 

tais considerações, entendo que não há indícios suficientes nos autos que 

demonstrem legalidade da cobrança dos valores pleiteados pelo autor. No 

que diz respeito ao dano moral, verifico a sua não ocorrência, uma vez 

que inexistem prova nesse sentido, bem como o boletim de ocorrência 

lavrado constitui prova unilateral. Diante do exposto, julgo improcedente a 

ação, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No Juizado Especial Cível, não há condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios, em primeiro grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995). Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR PIANA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 10003589-25.2019.811.0037 Vistos. ITACIR PIANA PINTO 

PEREIRA, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, 

ajuizou a presente ação de reparação de danos decorrentes de acidente 

de automobilístico em face de MOVIDA LOCADORA DE VEÍCULOS, 

igualmente qualificada. Narrou o requerente ser proprietário de um veículo 

AUDI modelo, Q5 2.0 TFSI AMBIENTE 252 CV S TRONIC placa QCB-4890, 

ano/modelo 17/18 e que na data de 16 de fevereiro de 2019, seu filho 

PEDRO HENRIQUE PIRES PIANA, trafegava com o veículo na Rua Estevão 

de Mendonça esquina com a Rua Com Presidente José Linhares, bairro 

Quilombo, em Cuiabá, foi surpreendido com uma batida na lateral do carro, 

pelo veículo Renault/Sandero, placa QXN-0194 de propriedade da empresa 

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., e conduzido por FRANCISCO DAS 

CHAGAS SANTOS, que não respeitou a placa de PARE. Dada a colisão 

amargou prejuízos de ordem financeira, com o conserto do automóvel, 

consistente no pagamento da franquia do seguro e locação de automóvel 

até o conserto do veículo, no valor de R$ 7.110,40 e prejuízo de ordem 

moral, dada a recusa da requerida em efetuar o pagamento do conserto, 

mesmo tendo o motorista do veículo pago a franquia do seguro, e ainda 

dada a impossibilitado de utilizá-lo, o qual era utilizado para honrar 

compromissos do trabalho e demais compromissos do dia a dia, na ordem 

de 20 (vinte) salários mínimos. A petição inicial foi instruída com os 

documentos. Citada, a parte ré apresentou contestação (vide id 

22849629). Alegado, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar a causa, diante de sua complexidade e 

necessidade de prova pericial. Alegado, ainda, em sede de preliminar sua 

ilegitimidade para compor o polo passivo visto terceiro firmou contrato de 

locação do veículo, passando assim a assumir a responsabilidade por 

todos os danos decorrentes, inclusive no que concerne a ocorrência de 

eventual acidente de trânsito. Arguiu, ainda, que nenhum de seus 

prepostos conduzia o veículo. Suscitou, ainda, a inépcia da exordial por 

ausência de provas a demonstrar a responsabilidade da requerida pelo 

acidente. No mérito aduziu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do 

filho do autor, que conduzia o veículo em velocidade incompatível e, não 

respeito a preferencial. Discorreu ainda não ser aplicável ao caso a 

súmula 492 do STF. Quanto aos danos arguiu que as provas coligidas são 

frágeis a demonstra-lo. Destacou que os contratos de locação foram 

realizados em nome de terceira pessoa. Já em relação aos danos morais, 

aduziu que os fatos narrados geraram apenas mero aborrecimento, não 

passível de indenização. Impugnação à contestação id 22954708. É o 

resumo do necessário. Decido. - Da revelia Compulsando os autos verifico 

que a contestação foi apresentada após o decurso de mais de 05 (cinco) 

dias da realização da audiência de conciliação. Audiência de conciliação 

realizada em 07 de agosto de 2019, conforme termo id 22398657 e 

contestação apresentada em 22 de agosto de 2019. Consabido que é de 5 

(cinco) dias úteis, após a audiência de conciliação, o prazo para 

apresentação de contestação , conforme Enunciado nº 4 dos juizados 

especiais cíveis de Mato Grosso. In verbis: “Enunciado 4 – A Contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia”. Logo, intempestiva. Contudo, a revelia , 

por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, 

pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica 

encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o autor, comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito. Assim, passo análise do feito. A matéria 

discutida nos presentes autos é exclusivamente de direito e não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, incide na 

espécie o disposto no artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil, 

com arrimo no qual passo a proferir julgamento no estado em que o 

processo se encontra. - Da competência do Juizado Especial A preliminar 

de incompetência do Juizado Especial que não comporta acolhida, diante 

da desnecessidade de realização de perícia técnica, visto que os 

elementos probatórios que instruíram a exordial são suficientes para 

análise da dinâmica do acidente e consequente aferir o dever de indenizar 

e seu quantum. Logo, firmo a competência deste juízo para processar e 

julgar a causa. - Ilegitimidade passiva A tese de ilegitimidade, também 

merece ser rechaçada de plano. Conforme entendimento consolidado a 

locadora responde objetivamente pelos danos causados ao demandante, 

em solidariedade ao condutor do veículo e ao seu empregador (art. 932, III, 

do CC), tanto por força do contrato de locação - o que atrai a incidência da 

Súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal - quanto pela teoria do fato da 

coisa. Eis a dicção da súmula mencionada: “Súmula 492 do STF: a 

empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente, com o 

locatário, pelos danos causados a terceiros, no uso do carro locado". 

Assim, para que surja o deve de indenizar despiciente aferir se o 

motorista causador do acidente/dano se tratava ou não de preposto da 

requerida, já que demonstrado que o veículo envolvido no sinistro 

pertencia à ré. Neste sentido, veja orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR 

DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. 

SÚMULA 492 DO STF. 1. EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, O 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE 

PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO QUE O CONDUZ, pouco 

importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez 

que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a 

responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade 

solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos 

termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente 

firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno 

não provido."(AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) 

(grifei). "RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. 

AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E 

A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. 

Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados 

os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 

2. Nos termos do art. 131 do CPC/1973, deve o acórdão tratar de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide, não havendo que se falar em 

contrariedade ao dispositivo, o fato de a decisão não se alinhar à 

pretensão do recorrente. 3. EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, O 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE 

PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIRO QUE O CONDUZ, pouco 

importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez 

que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a 

responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 4. PROVADA A 

RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR, O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FICA 

SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELA REPARAÇÃO DO DANO, como 

criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 5. HÁ 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULO PELOS 

PREJUÍZOS CAUSADOS PELO LOCATÁRIO, NOS TERMOS DA SÚMULA 

492 DO STF, pouco importando cláusula consignada no contrato de 

locação de obrigatoriedade de seguro. 6. Recursos especiais não 

providos."(REsp 1354332/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 21/09/2016). Sem 

preliminares outras, já que a tese sustentada para arguir a inépcia da 

exordial se confunde com o mérito da causa, adentro ao mérito. - DO 

MÉRITO Pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em 

decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 16 de fevereiro de 

2019, por volta das 04:30 horas da manhã, a envolver seu veículo (AUDI 

modelo, Q5 2.0 TFSI AMBIENTE 252 CV S TRONIC placa QCB-4890, 

ano/modelo 17/18) que na ocasião era conduzido por seu filho PEDRO 

HENRIQUE PIRES PIANA, que trafegava com o veículo na Rua Estevão de 

Mendonça esquina com a Rua Com Presidente José Linhares, bairro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 197 de 935



Quilombo, e o veículo Renault/Sandero, placa QXN-0194 de propriedade da 

empresa MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., há época conduzido por 

Sr FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, locatário do veículo. Segundo se 

extrai das provas colacionadas ao feito, a colisão lateral ocorreu porque o 

veículo da parte ré, ignorando a preferencial, ingressou na pista contraria 

vindo a abalroar a veículo do autor, que se encontrava em sua mão de 

direção. Conforme se extrai do Boletim de acidente e elementos 

fotográficos (vide documentos 21195141, 21195142, 21195146, 

21195149, 21195152, 21195155 e 21195165), o filho do autor trafegava 

pela preferencial, Avenida Estevão de Mendonça, quando o veículo da 

empresa ré, que trafegava pela Avenida José Linhares, que deveria 

aguardar a travessia do filho do autor, ingressou na Avenida Estevão de 

Mendonça, vindo assim a colidir com o autor. Preveem os artigos 186 e 

927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil extracontratual: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A 

responsabilidade civil em nosso ordenamento se assenta, como regra 

geral, na culpa, e uma vez comprovada esta, o dano causado a outrem e o 

nexo de causalidade entre eles, haverá o dever de indenizar, que apenas 

poderá ser elidido em caso de força maior, caso fortuito, ou culpa 

exclusiva da vítima. No caso dos autos, a existência do acidente 

automobilístico é fato incontroverso, como assinalado acima, já que a parte 

requerida não negou tenha ocorrido o sinistro, nem contestou os 

documentos juntados pela parte autora no sentido de demonstrar a 

ocorrência deste, limita-se a tentar afastar sua responsabilidade pelo 

evento. A parte autora afirmou que o motorista que conduzia o veículo da 

parte ré não obedeceu a sinalização, vindo a colidir com a autora. Diante 

da tese suscitada, competia ao requerido demonstrar que não ocorreu o 

acidente, ou que o fato se deu por evento não relacionado na exordial. A 

parte requerida sem qualquer demonstração alegou que o filho do autor 

conduzia em velocidade incompatível com a via, cuja prova lhe competia, e 

frise-se, estava ao seu alcance. O requerido defende, ainda, ausência de 

nexo causal, em decorrência da culpa exclusiva do autor, que segundo 

sua tese, não tomou os cuidados necessários, cuja cautela evitaria o 

dano. Ocorre que a requerida não fez prova de que o condutor estava em 

velocidade incompatível, não juntou documentos, relatos de testemunhas 

ou qualquer outro elemento outro capaz de comprovar sua tese. O autor 

sim carreou elementos fotográficos e Boletim de acidente que comprovam 

que estava na via preferencial quando o veículo da ré, desrespeitando a 

visível sinalização de pare, invadiu a pista, dando causa a colisão. Restou 

incontroverso que o réu ingressou em via preferencial sem adotar a 

cautela necessária, não visualizando o veículo da parte autora 

interceptando a trajetória daquele. A prova produzida nos autos, informa 

que o autor trafegava pela via preferencial e que na esquina da Rua José 

Linhares existe uma ordem ‘PARE’, o que é corroborado pelas fotografias 

juntadas, não respeitada pelo requerido. Outrossim, a alegada alta 

velocidade empreendida pelo condutor do veículo do autor não restou 

demonstrada nos autos. Assim, não há falar em culpa concorrente ou 

exclusiva da parte autora, pois assentada a responsabilidade exclusiva do 

demandado. Assim, a reponsabilidade da requerida só poderá ser 

afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em 

caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, 

haverá o rompimento do nexo de causalidade. Situação não observada no 

caso dos autos. Assim, comprovada a existência do acidente que se deu 

por culpa da parte requerida, passo a analise do dever de indenizar. - Do 

dano material O autor postula, a título de danos materiais os valores que 

teve que despender para pagamento da franquia do seguro de seu 

automóvel e, ainda o valor referente a locação de automóvel, pelo período 

que o veículo permanecia no conserto, respectivamente e de R$ 4.618,30 

e R$ 2.492,10. Não há como afastar a condenação aos danos materiais. O 

pagamento da franquia do seguro é fato incontroverso, conforme apólice 

juntada ao feito vide documento id 21194987. Note-se que em pese o 

veículo pertencer ao autor, o seguro deste foi realizado em nome de 

Beatriz Terezinha de Souza Pires Pinto, vide apólice id 21194659. Os 

contratos de localização do veículo foram firmados por Beatriz Terezinha 

de Souza Pires que indicou Pedro Henrique Pires Piana como condutor, de 

frisar tratar-se do mesmo condutor do veículo abalroado pelo veículo da 

parte requerida (este filho do autor). Assim, afastada a tese que o autor 

visa pleitear direito de terceiros quando requer o ressarcimento do valor 

paga a título de aluguel de veículo. Se descontente com os valores 

apresentados , caberia a requerida ter impugnados os valores 

apresentados. Assim, devido o pagamento a título de danos materiais, no 

montante pleiteado pelo autor, qual seja, R$ 7.110,40 (sete mil, cento e dez 

reais e quarenta centavos). - Do dano moral A autora limitou-se a postular 

a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais sem 

declinar qual situação por ela vivenciada os causou, salvo a busca, sem 

êxito, extrajudicialmente, pelo ressarcimento dos prejuízos materiais 

advindos da colisão. Todavia, a situação vivenciada pela autora, busca de 

ressarcimento o valor despedido para conserto de seu veículo e 

necessidade de locação de veículo para honrar compromissp, implica 

mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Embora o 

autor possa ter sido privado do uso do veículo por determinado período, 

esse fato foi considerado adequadamente quando da fixação dos danos 

materiais. Saliento que para surgir o dever de indenizar pelos danos 

extrapatrimoniais deve haver a afronta a direito da personalidade, 

entendida em seu amplo aspecto, compreensivo de três esferas, atinentes 

ao ser humano biológico, ao ser humano moral e ao ser humano social. No 

caso, em que pese o acidente tenha causado incômodos a parte autora, 

tal fato, singularmente, não configura afronta a direito da personalidade ou 

a outros direitos extrapatrimoniais a justificar a reparação almejada. - 

Dispositivo Por todo o exposto, com amparo nos artigos 186 e 927 do 

Código Civil e art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES, em parte, 

os pedidos formulados, tão somente para condenar a requerida ao 

pagamento, de indenização aos autores, a título de danos materiais na 

monta de R$ 7.110,40 (sete mil, cento e dez reais e quarenta centavos) 

importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar do evento danoso e de correção monetária pelo INPC, a partir desta 

decisão. Deixo de condenar as partes nas custas e despesas 

processuais, assim como em honorários advocatícios, em virtude do 

princípio da gratuidade da justiça incidente no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, sendo que não vislumbrada 

eventual má-fé deles, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 9.099/1995. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. De São José do Rio Claro 

para Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA REDONDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001189-72.2018.811.0037 Reclamante: MARINA BATISTA REDONDO 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c. 

Indenizatória por Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por MARINA 

BATISTA REDONDO em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (Id. 12050531). Foi concedida tutela 

antecipada no Id. 12052867, determinando-se o restabelecimento da 

energia no prazo de 6horas, sob pena de multa única fixada inicialmente 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No Id. 12117443 foi proferida nova 

decisão consolidando a multa anteriormente fixada e determinando nova 

cominação de multa, desta vez, diária, no valor de R$ 1.000,00 (...) limitada 

à R$ 50.000,00 (...). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

13884854), sendo apresentada contestação no Id. 13973005. Não foi 

impugnada a contestação. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 
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aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, verifico, ao menos 

inicialmente, verossimilhança nas alegações autorais e hipossuficiência do 

consumidor, pelo que inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar. Preliminarmente, a parte 

Reclamada alega necessidade de perícia técnica no equipamento de 

medição para confirmar a regularidade das instalações elétricas, o que 

tornaria incompetente o juizado especial. No entanto, rejeito a preliminar 

levantada, pois da análise dos fatos e documentos apresentados, entendo 

suficientes para julgamento do mérito. Passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante pleiteia declaração de inexigibilidade do débito correspondente 

ao mês de março/2017, no valor de R$ 239,67 (...), diante do pagamento já 

efetuado (Id. 12050904). Ademais, requer indenização por danos morais 

pela demora na religação de sua energia, bem como pugna pela 

consolidação das multas cominadas em desfavor da parte Reclamada pelo 

descumprimento da decisão liminar. Por seu turno, a parte Reclamada 

justifica o descumprimento da liminar e a demora na religação da energia 

pelo fato de que era necessário adequação de alguns equipamentos como 

disjuntor e caixa de ferro, os quais eram de responsabilidade exclusiva da 

Reclamante. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que no dia 

27/02/2018 foi realizada inspeção na unidade consumidora da Reclamante, 

assim como foi tentada a religação da energia o que não se efetivou (Id. 

13973078). No entanto, a parte Reclamada somente veio informar no dia 

22/05/2018 que era necessária adequação do disjuntor e caixa de ferro 

para o religamento da energia e que a Reclamante era quem devia 

providenciar (Id. 13326374). Ou seja, a parte Reclamada foi citada da ação 

judicial e intimada da decisão liminar por duas vezes, sendo que já havia 

visitado o estabelecimento da Reclamante em data anterior, no entanto 

apenas no final de maio/2018 veio alegar impossibilidade de religação de 

energia (cerca de três meses depois da inspeção). Portanto, entendo que 

ocorreu falha na prestação dos serviços, consubstanciada na demora 

excessiva da Reclamante em efetuar o religamento da energia, bem como 

defeito no dever de informação ao consumidor, fatos que geraram dano 

moral passível de indenização. A esse respeito, cito jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO - ENERGIA 

ELÉTRICA - RELIGAMENTO - DEMORA IMOTIVADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - OBJETIVA - SERVIÇO DE NATUREZA 

ESSENCIAL - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR - VALOR - FIXAÇÃO DO DANO MORAL - PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A responsabilidade da pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviço pública, é objetiva, 

respondendo, portanto, pelos danos causados a terceiros sendo 

suficiente a prova do nexo causal entre o ato praticado e o dano, 

independente de culpa ou dolo. O fornecimento de energia elétrica é um 

serviço essencial e, dessa feita, aplica-se, a ele, os princípios 

norteadores do serviço público, em especial, o da continuidade. Restando 

evidente a responsabilidade da parte apelante quanto à demora na 

prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar. Para fixação do 

valor do dano moral, deve-se levar em consideração a necessidade de 

minimizar o sofrimento daquele que sofreu o dano e de punir o ofensor 

com o objetivo de que o fato não se repita. (TJMG - Acórdão Apelação 

Cível 1.0194.14.000933-4/001, Relator(a): Des. Ângela de Lourdes 

Rodrigues, data de julgamento: 26/11/2015, data de publicação: 

10/12/2015, 8ª Câmara Cível) – Grifei. Descumprimento da Decisão 

“Liminar”. Conforme já mencionado, a parte Reclamada apenas cumpriu a 

decisão liminar no dia 22/05/2018, alegando impossibilidade de seu 

cumprimento em data anterior, argumento que já foi afastado nessa 

decisão. No Id. 12117443, o magistrado consolidou a multa de R$ 5.000,00 

(...) pelo descumprimento da primeira decisão liminar, sendo que fixou 

nova multa, desta vez, diária, no valor de R$ 1.000,00 (...), limitada à R$ 

50.000,00 (...), o que também foi descumprida pela Reclamada. Da 

segunda decisão, foi intimada no dia 09/03/2018 (Id. 12141485), sendo 

cumprida apenas em 22/05/2018 (mais de 50 dias depois). Como pode ser 

observado no histórico de ordens de serviço (Id. 13973078), o argumento 

da impossibilidade de cumprimento da decisão não é justificável, pois a 

parte Reclamada realizou diligências em quatro datas distintas na tentativa 

de religar a energia, sendo que apenas informou a impossibilidade de 

religamento em maio/2018. Portanto, entendo devida a multa fixada pelo 

descumprimento das decisões judiciais que concederam a antecipação de 

tutela, a qual será readequada para fins de atender a proporcionalidade e 

razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar 

alegada, assim como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade do débito relativo à fatura do mês de 

março/2017, pelo que ratifico a decisão liminar. b) CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos 

incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e quantificado em valor já atualizado. c) CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no 

valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006764-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDRA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 22 de MAIO de 

2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006958-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILAMY EVANGELISTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 29 de MAIO de 

2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN ROBERTH SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Lotação Destino: DCA - Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro 

Judicial - SDCR 0714188-53.2020.8.11.0040 Protesto 237/2020 1 Inscrição 

no Protesto do Devedor JOHN ROBERTH SILVA DOS SANTOS , CPF/CNPJ 

nº 002.809.243-05 , referente ao saldo devedor de Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e Taxa Judiciária no valor de R$ 145,20 – Processo nº 

1002317-84,2019 .811.0040 Classe do Feito Processo Volume Assunto 

Número Único Tipo And./Descrição: Remessa Desemb./Mag.: Prazo de 

Resposta: Caixa 0 Devedor: JOHN ROBERTH SILVA DOS SANTOS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B., ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Acolho o postulado pela reclamante (Id. 12986146), uma vez que 

não houve retorno acerca do cumprimento da carta precatória expedida, 

razão pela qual redesigno a audiência de conciliação em data a ser 

disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, solicitem-se informações acerca 

do cumprimento da carta precatória expedida no Id. 12535595, e 

intimem-se as partes, com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003410-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR SOARES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (Reclamante e 

Reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de SETEMBRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003410-82.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR SOARES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (Reclamante e 

Reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de SETEMBRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VILHALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006089-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA KRISTINY KONZEN BILLIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA KRISTINY KONZEN BILLIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DIAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001099-26.2016.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança DPVAT proposta por DAMIÃO 

DIAS LIMA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID.1586594 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a designação de audiência de conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado,ID.1649562. Contestação, ID.3280959 

e seguintes. Na oportunidade da sessão de conciliação, as partes 

entabularam acordo, o qual se acha encartado em ID.3299072. Ao final, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 201 de 935



pugnaram pela homologação do mesmo. Manifestação pela parte autora, 

ID.4836086. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Pelo exposto, presentes os requisitos 

autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes DAMIÃO 

DIAS LIMA e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVA, encartado em ID. 3299072, que passa a fazer parte integrante da 

presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b” do Novo Código de Processo Civil. CUSTAS pela parte 

demandada, eis que o benefício de assistência gratuita é tão somente em 

favor da autora, que comprovou nos autos sua hipossuficiência. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. 

Relativamente ao petitório pela autora (ID. 4836086), aguarde-se o 

decurso de prazo entabulado entre as partes, consoante constante no 

item ‘2’ do termo de acordo (ID. 3299072). PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. DISPENSADA a intimação 

das partes, nos termos do item 5.3.6 da CNGC/MT inserido pelo Provimento 

nº 20/2007/CGJ. TRANSITADO EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Sorriso/MT., 05 de abril de 2017. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DIAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001099-26.2016.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança DPVAT proposta por DAMIÃO 

DIAS LIMA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID.1586594 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a designação de audiência de conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado,ID.1649562. Contestação, ID.3280959 

e seguintes. Na oportunidade da sessão de conciliação, as partes 

entabularam acordo, o qual se acha encartado em ID.3299072. Ao final, 

pugnaram pela homologação do mesmo. Manifestação pela parte autora, 

ID.4836086. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Pelo exposto, presentes os requisitos 

autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes DAMIÃO 

DIAS LIMA e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVA, encartado em ID. 3299072, que passa a fazer parte integrante da 

presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b” do Novo Código de Processo Civil. CUSTAS pela parte 

demandada, eis que o benefício de assistência gratuita é tão somente em 

favor da autora, que comprovou nos autos sua hipossuficiência. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. 

Relativamente ao petitório pela autora (ID. 4836086), aguarde-se o 

decurso de prazo entabulado entre as partes, consoante constante no 

item ‘2’ do termo de acordo (ID. 3299072). PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. DISPENSADA a intimação 

das partes, nos termos do item 5.3.6 da CNGC/MT inserido pelo Provimento 

nº 20/2007/CGJ. TRANSITADO EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Sorriso/MT., 05 de abril de 2017. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K M EXTINTORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO ARENHARDT (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (REU)

 

INTIMO a parte autora acerca do cadastramento do parcelamento das 

custas e taxa judiciais no Sistema de Arrecadação do TJMT. Favor 

verificar passo - a - passo disponibilizado pelo departamento competente, 

disponibilizado nos autos na presente data. Sorriso, 27/04/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002255-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LT TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

CLEITON GEOVANE BORTH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

ITACIR JOSE PICININ (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora acerca do cadastramento do parcelamento das 

custas e taxa judiciais no Sistema de Arrecadação do TJMT. Favor 

verificar passo - a - passo disponibilizado pelo departamento competente, 

disponibilizado nos autos na presente data. Sorriso, 27/04/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004187-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora da 

executada. Sorriso, 27 de abril de 2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000477-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (EXEQUENTE)

TIANE VIZZOTTO (EXEQUENTE)

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

se manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença pelo 

executado, bem como, para que informe os dados bancários (banco: 

nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo 

do Titular da conta) para transferência dos valores depositados 

judicialmente. Sorriso, 27/04/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 
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Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANA FARIA NOGUEIRA OAB - SP164721 (ADVOGADO(A))

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

LAURO SCACABAROZI CANAROLI OAB - SP393335 (ADVOGADO(A))

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FOCCO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))
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RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

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

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

CAIO CAMPELLO DE MENEZES OAB - SP174393 (ADVOGADO(A))

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A RECUPERANDA A SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO RETRO, ID 31446899, NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a interessada Amaggi Exportação e 

Importação Ltda, para proceder a distribuição incidental da suscitação de 

incompetência, de modo associado a estes autos, no prazo de 15 dias, 

conforme determinado no id 30604132.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002251-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. J. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002251-70.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS VARGAS Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA em desfavor de DOUGLAS HENRIQUE 

DE JESUS VARGAS, qualificados no presente feito, aduzindo que por 

contrato de financiamento, concedeu um crédito a requerida destinado a 

aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na 

inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de 

honrar as prestações. Em razão disso foi constituído em mora, porém 

continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, 

não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora da devedora DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE a requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

 

1004830-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de Avaliação, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 
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Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 27 de abril de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002364-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002364-24.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

TERRA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de tutela de urgência 

promovida por TERRA BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo, 

em síntese, é titular da unidade consumidora de energia n. 6/530720-2, 

estando estabelecida no mesmo endereço desde 2016, sem realizar 

qualquer alteração capaz de burlar o registro da energia consumida, 

permanecendo intacto o lacre do medidor. Contudo, afirma que em 

setembro de 2019 reformou seu espaço, implementando algumas 

melhorias, razão pela qual o consumo de energia aumentou. Narra ainda 

que em dezembro de 2019, recebeu a visita de funcionário da ré que fez 

reparos no medidor da unidade consumidora em razão de suposta 

irregularidade no “borne”. Segue narrando que, posteriorente, recebeu 

comunicado da concessionária requerida que afirmava que ao inspecionar 

a instalação elétrica foi constatada anormalidade que provocou 

faturamento inferior ao correto, cujo valor apurado é de R$ 16.113,96. 

Assim, inconformado com os procedimentos e cobrança que entende ser 

indevida, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja 

determinada a abstenção de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/530720-2, bem como de negativação do 

nome/CPF do autor no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA). Com a 

inicial vieram os documentos de id. 31407323 e ss. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, passo a 

análise do pedido de tutela. Acerca do instituto da tutela antecipada, para 

viabilizar o deferimento de medidas de urgência é necessário o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” O primeiro requisito, fumus boni iuris, repousa na 

plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de 

cognição. Assim, num juízo de cognição sumária, tem-se que o pleito de 

antecipação de tutela merece acolhimento, sendo descabido a 

negativação do nome/CPF do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou 

mesmo a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por dívida em 

discussão. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme se verifica no seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO 

CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há como assentir seja 

registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Já o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação provém da real possibilidade de 

inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em virtude 

de débito que alega indevido. Mas não é só. Verifica-se ainda que a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

pode acarretar sérios prejuízos, haja vista que se trata de serviço 

essencial ao desenvolvimento das atividades da empresa. Válido destacar 

ainda que, impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a 

irreversibilidade da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez 

que constatado a legalidade da cobrança, poderá ser exigida futuramente 

com correção e sem prejuízo à concessionária demandada. Ante o 

exposto, demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR que a demandada se abstenha 

de efetuar a inscrição do nome/CPF do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito quanto aos débitos em discussão no presente feito, bem como se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/530720-2, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

contudo, CONDICIONO a expedição do mandado ao prévio depósito judicial 

integral do valor ora discutido. Comprovado o depósito judicial na forma 

acima, INTIME-SE a requerida, observando-se o disposto na parte final do 

art. 5º, da Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020. No mais, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 10 de Agosto de 2020, às 09h00min, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003053-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003053-73.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de execução 

para entrega de coisa ajuizada por JORGE ANTÔNIO BALDO em face de 

CARLOS EDUARDO BASSANI, EDUARDO BASSANI e ROSEMAR 

APARECIDA SINOPOLIS BASSANI, devidamente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Em id. 22193097 o executado Eduardo 

Bassani requer a venda antecipada dos grãos apreendidos (2.377 sacas 

de soja), mediante depósito judicial nos autos. Determinou a intimação do 

exequente para manifestar-se quanto a venda antecipada (id. 24130799). 

Aportou aos autos a missiva expedida para citação dos executados, id. 

24451652 e ss. Logo em seguida, o executado reiterou o pedido de vendo 

do produto e/ou a remoção do depósito da empresa Indiana Agri – 

Comércio e Exportação de Cereais. Pugnou ainda pela substituição dos 

grãos apreendidos por maquinário indicado (id. 31441272). Juntou 

documentos de id. 31441273 e ss. Certificou o decurso do prazo para 

manifestação do exequente (id. 31485037). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Sem delongas, diante da 

inércia do exequente e, considerando que os grãos depositados são 

perecíveis, de modo que sua deterioração pode gerar prejuízos 

irreversíveis as partes, aliado ao fato que o armazenamento gera custos, 

causando ainda mais prejuízos às partes, entendo que o pedido do 

executado merece acolhimento. Desse modo, firme no poder geral de 

cautela deste Juízo, DETERMINO a venda antecipada do produto 

apreendido e depositado perante o armazém da empresa Indiana Agri – 

Comércio e Exportação de Cereais, consoante quantidades descritas na 

certidão de id. 19323925, pela cotação mercadológica do dia da venda, de 

tudo devidamente comprovado nos autos. INTIME-SE o armazém em que o 

produto encontra-se depositado para que proceda a alienação do produto, 

respeitando-se os termos da presente decisão, devendo o valor 

correspondente ser depositado em conta judicial vinculada a este feito, de 

forma individualizada, consoante as quantidades descritas em id. 

19323925, no prazo de 10 (dez) dias, após a devida intimação. 

Comprovado o depósito, INTIMEM-SE as partes para requererem o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Relativamente ao pedido de 

substituição do produto apreendido pelo bem indicado em id. 31441272 

formulado pelo executado Eduardo Bassani, INTIME-SE o exequente para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008807-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES E SANTIAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LOPES GUIMARAES OAB - SC9174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA 

AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008807-25.2019.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

pedido de id. 30277701, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto a 

intimação da parte executada acerca da decisão de id. 28059546 e o 

decurso do prazo fixado. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002502-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE SORRISO/MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002502-88.2020.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE consoante 

determinado em id. 31561894. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002471-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002471-68.2020.8.11.0040. AUTOR: JOSE 

MARIA ESPERDIAO DA COSTA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito 

com reserva de margem consignável (rcm) e inexistência de débito com 

pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por JOSE MARIA 

ESPERDIAO DA COSTA em face de BANCO BMG S.A, em que o autor 

alega, em síntese, que foi ludibriado quando contratou com a ré operação 

de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sendo 

que foram creditados em sua conta diversos valores, os quais totalizam 

R$ 29.736,83. Afirma que quando da contratação não sabia a natureza da 

operação, de modo que apenas depois de protocolar reclamação 

administrativa tomou conhecimento dos valores exorbitantes já pagos, bem 

como do saldo devedor existente, o qual está sendo descontado em folha 

de pagamento. Por tais motivos, o autor intentou com a presente ação, na 

qual requer a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de 

margem consignável, devolução em dobro dos valores já pagos 

indevidamente, formulando ainda pedido de tutela de urgência para 

suspensão dos descontos em folha de pagamento do valor de R$ 

1.371,70 (um mil e trezentos e setenta e um reais e setenta centavos) 

referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável (RCM). É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO a 

AJG pugnada. Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação anexada no feito, constato que, a despeito da alegação de 

inexistência de dívida pendente de quitação junto à ré, o autor confirma em 

exordial que teve creditado em sua conta bancária diversos valores a 

partir da suposta contratação no ano de 2016, os quais totalizam o 

montante de R$ R$ 29.736,83. Neste caso não subsiste o fumus boni iuris, 

pois o autor confessa, em sua inicial, a existência de relação comercial 

entre as partes. Além disso, observando os holerites anexos a exordial, 

verifica-se que referidos descontos foram efetuados pela ré desde o ano 

de 2016, contudo, apenas em 25/04/2020 o requerente ajuizou a presente 

demanda a fim de discutir a dívida em questão. Destarte, não constato o 

periculum in mora alegado para o deferimento liminar. Posto isso, INDEFIRO 

a liminar requerida. No mais, DESIGNO audiência de mediação para o dia 

10 de Agosto de 2020, às 09h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os 

requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003741-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FENNER (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS PAVANELI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS (REQUERIDO)

RUTE MELO QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003741-98.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por MARCUS VINICIUS PAVANELI ALMEIDA e 

ANDREA FENNER em face da decisão de id. 28204792, asseverando que 

a mesma é omissa, pois deixou de se pronunciar quanto a possibilidade de 

julgamento antecipado da lide dos pedidos contidos nos itens ‘a’ e ‘b’ da 

exordial (id. 28408870). Logo em seguida, em id. 29341557, os autores 

apresentaram quesitos e indicaram assistente técnico. Certificou o 

decurso do prazo para apresentação das contrarrazões, id. 31343582. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o Código 

de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, analisando 

detidamente os argumentos lançados pelos embargantes, conclui-se de 

forma inequívoca que os embargos manejados objetivam apenas e 

tão-somente a modificação do teor da decisão prolatada, o que é 

inadmissível, pois segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial 

predominante a decisão proferida a partir da análise dos embargos de 

declaração somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando for 

consequência da correção do ato, o que não é o caso dos autos, já que a 

decisão agravada apenas deferiu a prova pericial indispensável ao 

julgamento do mérito. Ademais, s.m.j. entendo que não se trata do 

momento oportuno para formulação do pedido, já que o pleito deveria ter 

sido realizado anteriormente ao saneamento do feito, pois consoante 

disposição do caput do art. 357 do CPC, não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses deste Capítulo, o que inclui o julgamento antecipado parcial do 

mérito previsto no art. 356 do CPC, a decisão saneadora torna-se estável. 

Aliado a isso, especificamente em relação ao pedido constante no item ‘b’ 

da exordial (multa contratual), oportuno destacar que a questão deve ser 

analisada em conjunto com as provas que serão oportunamente 

produzidas nos autos. Urge registrar que não se pode admitir embargos 

com objetivos infringentes, pois a alteração do julgamento proferido 

somente poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios 

previstos no dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o tema, o 

mestre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é 

que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se 

que reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Nesse sentido é o entendimento 

pacificado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTUITO INFRINGENTE. 

RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o 

intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, 

quanto à alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/2015, 
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os aclaratórios apresentam deficiência na fundamentação, aplicando-se o 

teor da Súmula nº 284/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl 

no AgInt nos EDcl no AREsp 1212931/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 

02/08/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 

EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 

EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando 

houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a 

ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual 

erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca 

indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do 

resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na 

espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a 

rediscussão de matéria já apreciada. III - Os embargos de declaração, ao 

contrário do que alegado pelo embargante, não se prestam à determinação 

de formalidades dos procedimentos instrutórios ou de estabelecimento de 

leading case. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg 

no AREsp 857.264/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) Pelo exposto, RECEBO, todavia, 

DEIXO DE ACOLHER os embargos de declaração apresentados pelos 

embargantes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGO FIUT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MALHEIRO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO AUGUSTO REIS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002842-66.2019.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por MILTON MALHEIROS DA SILVA em face 

da decisão de id. 26312763, asseverando que a mesma é omissa, pois 

não facultou as partes se manifestarem após a indicação de perito pela 

empresa nomeada PericiaMed, em ofensa aos ditames do art. 465, §1º, do 

CPC. Manifestação do embargado/autor pelo acolhimento dos embargos 

(id. 27161387). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem 

delongas, in casu, razão assiste ao embargante, razão pela qual, RECEBO 

os embargos de declaração apresentados e ACOLHO para que passe a 

constar na decisão de id. 26312763 o seguinte: “Ante a razão 

apresentada, acolho o declínio da nomeação na forma requerida pela 

petição de id. 25672613. Ato contínuo, na falta de profissional médico com 

especialidade na área em questão (otorrinolaringologista) cadastrado junto 

ao Portal dos Magistrados (TJMT), nomeio em substituição a empresa 

PericiaMed (www.pericialmed.com), a qual deve ser intimada nos termos 

da decisão anterior. Após a indicação de profissional para realização da 

perícia pela PericiaMed, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem em 

conformidade com o disposto no §1º, do art. 465 do CPC, prosseguindo, 

no mais, nos termos da decisão de id. 17484351.” CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003582-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ 

UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao 

lançar o número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a 

seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o 

processo informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou 

a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. 

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br). Ao ensejo, nos colocamos à disposição de Vossa 

Senhoria para quaisquer outros esclarecimentos (Divisão de Arrecadação 

e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 

3617-3736) e apresentamos as nossas cordiais saudações judiciárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001881-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARNIEL (REU)

PAULO ROGERIO DA COSTA (REU)

JONES ANTONIO PIOVEZAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pelas 

partes requeridas é tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte requerente para querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação juntada aos autos pela parte 

requerida é tempestiva. Desta forma, nos termos do Provimento nº 
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56/2007-CGJ impulsiono estes autos para proceder a intimação do 

advogado da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação. Sorriso, 04 de setembro de 2017. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002385-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

1002385-97.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a petição da Parte Requerida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001147-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001147-82.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003336-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES CARLOS GRAEFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003336-96.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003336-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES CARLOS GRAEFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003336-96.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001198-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FOLLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM OAB - PR47232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REU)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REU)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes acessarem 

diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na 

barra de busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar 

opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ 

UTILIZADA PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao 

lançar o número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a 

seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o 

processo informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou 

a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. 

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br). Ao ensejo, nos colocamos à disposição de Vossa 

Senhoria para quaisquer outros esclarecimentos (Divisão de Arrecadação 

e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 

3617-3736) e apresentamos as nossas cordiais saudações judiciárias.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006120-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA COSMOS (REQUERENTE)

NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIANEY ITAJANA SCHWANN OAB - MT27009/O (ADVOGADO(A))

VALDISEIA MIRNA SCHWANN OAB - MT26364/O (ADVOGADO(A))

JORGE GARCIA MARONEZE OAB - MT26035/O-O (ADVOGADO(A))

VANIA CAROLINE SCHWANN OAB - MT24886/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006120-75.2019.8.11.0040. 

INVENTARIANTE: NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN REQUERENTE: 

PATRICIA DA SILVA COSMOS DE CUJUS: MARIA ZELIA DA SILVA 

COSMOS Vistos etc., Trata-se de abertura de inventário dos bens 

deixados por MARIA ZÉLIA DA SILVA COSMOS. NOMEIO como 

inventariante NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN, já que houve comum 

acordo em relação a nomeação deste (artigo 617 CPC). INTIME-SE o(a) 

inventariante para: 1) No PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, prestar 

compromisso de bem e fielmente desempenhar a função (art. 617, 

parágrafo único, CPC), previstas nos artigos 618 e seguintes do CPC; 2) 

Para prestar as primeiras declarações, no PRAZO DE 20 (VINTE DIAS), 

contados da data em que prestou o compromisso, nos termos do que 

dispõe o artigo 620 do CPC, sob pena de remoção da função, nos termos 

do art. 622 do CPC; Apresentadas as primeiras declarações pela (o) 

inventariante, CITEM-SE, remetendo cópia das primeiras declarações (art. 

626 do CPC) o/a CÔNJUGE/COMPANHEIRO e os demais HERDEIROS e os 

LEGATÁRIOS, bem como INTIMEM-SE as FAZENDAS PÚBLICAS (União, 

Estado e Município) Concluídas as citações e intimações, abra-se VISTA 

ÀS PARTES para que, EM CARTÓRIO e pelo PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, se manifestem sobre as primeiras declarações (art. 627 

do CPC), excepcionando a forma de intimação das FAZENDAS PÚBLICAS 

que deverá ser feita na forma do artigo 183 do CPC, na sequência ao 

prazo indicado. Havendo impugnação às primeiras declarações, voltem-me 

CONCLUSOS para julgar a impugnação (art. 627 do CPC); Não havendo 

impugnação às primeiras declarações, e sendo todos capazes, 

INTIMEM-SE as FAZENDAS PÚBLICAS, pessoalmente, para, de forma 

expressa, concordarem ou não com o valor atribuídos aos bens do espólio 
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nas primeiras declarações (art. 633 do CPC). CUMPRA-SE, expedindo 

necessário. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003675-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003675-55.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JACSON CELIO LUIZ REQUERIDO: SIMARA PRISCILA 

FORSTER FRITSCH Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração 

referente ao indeferimento da AJG postulada na inicial. Pois bem, 

analisando os autos, constato que, ainda que apresentada cópia da CTPS 

onde demonstra que o autor foi dispensado no dia 01/04/2017, na 

procuração em anexo, bem como na declaração de hipossuficiência, 

ambas datadas em 11/07/2017, o requerente se qualifica como “analista 

logístico”, situação esta que demonstra profissional liberal. Se não 

bastasse, constato que possui vários veículos em seu nome, consoante 

consulta ao sistema Renajud (comprovante anexo), além disso, o autor 

relata que comprou o animal de estimação pelo valor de R$ 1.500,00 e 

colaciona nos autos extratos de cartão de crédito com despesas 

consideráveis dispensadas ao animal. Ademais, possui advogado 

particular, o que não se coaduna, a priori, com a declaração de 

hipossuficiência. Assim, constato que o autor aufere renda razoável e 

possui padrão médio de vida que não se compatibiliza com as regras da lei 

1.060/50. Razão pela qual INDEFIRO A AJG POSTULADA. Assim sendo, 

determino que o autor recolha as custas processuais, consoante a 

presente decisão, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito. Transcorrido o prazo, certifique-se, voltando-me 

conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO RIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico cumprir diligência na outra Comarca. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA 

COMARCA DE TAPURAH/MT, tendo em vista a Portaria 142 CGJ, de 08 de 

novembro de 2019, que regula o cumprimento de mandado judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de PJE., no âmbito 

do Estado de Mato Grosso.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004184-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MOURA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1004184-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004184-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MOURA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1004184-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003822-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DE SOUSA LUCENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003822-13.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000263-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALADARES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000263-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000263-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALADARES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1000263-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002403-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000726-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000726-53.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

DEBORA CANAN REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. RECEBO a inicial, uma 

vez que esta aparentemente preenche os requisitos essenciais previstos 

no art. 319 e ss do CPC. Pugna a parte autora pela concessão da tutela 

antecipada, para determinar que o requerido promova a remoção de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao suposto débito 

cobrado pela ré, do contrato de n° 0357 9430 1570 002. Para a concessão 

tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que 

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

resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. 

Além disse, cabe esclarecer que a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Analisando o caso concreto 

apresentado, em que pese a grande probabilidade do direito alegado, não 

verifico a presença do perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que, alegar que por causa da restrição está 

impossibilitando o requerente de fazer aquisição a prazo ou pelo crediário, 

não enseja o deferimento da tutela antecipada pleiteada, além do mais, a 

referida inclusão no cadastro de inadimplentes se deu no ano de 2018. 

INDEFIRO a tutela de antecipada vindicada por ausência do requisito 

“periculum in mora”. DESIGNE-SE audiência de mediação, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do 

advogado, para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte 

requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, 

o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

(c) Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Considerando que a causa envolve 

interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 

178, inciso II do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000837-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

DAIELE MUNIQUE DE SOUZA COSTA DOS SANTOS MACENO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA OAB - MT21272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

NOVOLAR IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

CELIA GONZALES ARNOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000837-37.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

DINEIA DE SOUZA COSTA, DAIELE MUNIQUE DE SOUZA COSTA DOS 

SANTOS MACENO REQUERIDO: CELIA GONZALES ARNOSO, NOVOLAR 

IMOVEIS LTDA - ME, ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA Vistos etc., 

Considerando que a inicial fora distribuída a este juízo equivocadamente 

pelo Sistema PJE, bem como esta endereçada para o Juizado Especial 

Cível, DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003442-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1003442-92.2016.8.11.0040 Vistos etc., 1. INDEFIRO, por hora, o 

pedido feito na manifestação da parte exequente de id 21297645, uma vez 

que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens da parte 

executada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 2. Por todo 

exposto, INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 20 (VINTE) 

DIAS, indicar bens passíveis de penhora em nome dos devedores. 3. 

Vencido o prazo acima em branco, INTIME-SE PESSOALMENTE, a parte 

exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 4. 

Transcorrido o prazo o item 3 in albis, determino a SUSPENSÃO do feito 

pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 5. Decorrido o prazo 

da suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da 

localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da 

parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. 6. Findo o 

prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001658-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI FIORAVANSO QUEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STACKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Havendo trânsito em julgado da sentença e não sendo 

requerido o cumprimento de sentença, os autos são enviados à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, momento em que o processo judicial se 

encerra e inicia um procedimento administrativo. Verifico que há pedido 

formulado acerca de custas judiciais apurado (parcelamento, suspensão 

ou deferimento de assistência judiciária gratuita), dentro do presente 

Procedimento Administrativo, o qual corre perante a Central de 

Arrecadação e Arquivamento (art. 609 da CNGC – Judicial), vinculada à 

Central de Distribuição. Conforme Seção 32 da CNGC - Judicial, a prática 

de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos 

arquivados definitivamente, no âmbito do primeiro grau, deverá ser 

analisada pela diretoria do foro, inclusive quanto ao requerimento de 

assistência judiciária gratuita (art. 603, parágrafo único da CNGC-Judicial). 

Portanto, remeta-se este Procedimento Administrativo ao Diretor do Foro 

da Comarca de Sorriso, com as cautelas de praxe. Às providências. . 

(assinatura digital) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001658-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI FIORAVANSO QUEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STACKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Havendo trânsito em julgado da sentença e não sendo 

requerido o cumprimento de sentença, os autos são enviados à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, momento em que o processo judicial se 

encerra e inicia um procedimento administrativo. Verifico que há pedido 

formulado acerca de custas judiciais apurado (parcelamento, suspensão 

ou deferimento de assistência judiciária gratuita), dentro do presente 

Procedimento Administrativo, o qual corre perante a Central de 

Arrecadação e Arquivamento (art. 609 da CNGC – Judicial), vinculada à 

Central de Distribuição. Conforme Seção 32 da CNGC - Judicial, a prática 

de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos 

arquivados definitivamente, no âmbito do primeiro grau, deverá ser 

analisada pela diretoria do foro, inclusive quanto ao requerimento de 

assistência judiciária gratuita (art. 603, parágrafo único da CNGC-Judicial). 

Portanto, remeta-se este Procedimento Administrativo ao Diretor do Foro 

da Comarca de Sorriso, com as cautelas de praxe. Às providências. . 

(assinatura digital) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001658-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI FIORAVANSO QUEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STACKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Havendo trânsito em julgado da sentença e não sendo 

requerido o cumprimento de sentença, os autos são enviados à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, momento em que o processo judicial se 

encerra e inicia um procedimento administrativo. Verifico que há pedido 

formulado acerca de custas judiciais apurado (parcelamento, suspensão 

ou deferimento de assistência judiciária gratuita), dentro do presente 

Procedimento Administrativo, o qual corre perante a Central de 

Arrecadação e Arquivamento (art. 609 da CNGC – Judicial), vinculada à 

Central de Distribuição. Conforme Seção 32 da CNGC - Judicial, a prática 

de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos 

arquivados definitivamente, no âmbito do primeiro grau, deverá ser 

analisada pela diretoria do foro, inclusive quanto ao requerimento de 

assistência judiciária gratuita (art. 603, parágrafo único da CNGC-Judicial). 

Portanto, remeta-se este Procedimento Administrativo ao Diretor do Foro 

da Comarca de Sorriso, com as cautelas de praxe. Às providências. . 

(assinatura digital) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005505-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA LOREGIAN (INVENTARIANTE)

A. L. V. (REQUERENTE)

I. L. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA REGINA NASZENIAK OAB - PR82418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAERSON CRISTIANO VICIANOVSKI (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005505-85.2019.8.11.0040. 

INVENTARIANTE: SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA LOREGIAN 

REQUERENTE: I. L. V., A. L. V. DE CUJUS: MAERSON CRISTIANO 

VICIANOVSKI Vistos etc., Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá 

ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Recebo os autos. Observando o disposto no artigo 617, do CPC, e 

considerando que o falecido deixou companheira, conforme narrado na 

inicial, NOMEIO como inventariante dos bens deixados por SILVANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA LOREGIAN VICIANOVSKI, o requerente 

MAERSON CRISTIANO VICIANOVSKI, a qual deverá prestar compromisso 

em 05 (cinco) dias, bem como apresentar as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes. Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). Após, 

existindo herdeiros menores de idade, intime-se o Ministério Público. 

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). Se concordes, ao cálculo 

e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007571-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007571-38.2019.8.11.0040. 

INVENTARIANTE: ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA Vistos 

etc., RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos previstos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil. Com fundamento no art. 109 da 

Lei 6015/73, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001780-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA DALPIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO JOSE DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001780-54.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LARISSA APARECIDA DALPIVA DE CUJUS: CIRO JOSE DA SILVA Vistos 

etc., Trata-se de abertura do inventário por arrolamento dos bens deixado 

por CIRO JOSÉ DA SILVA, nos termos do que dispõe o artigo 659 e 

seguintes do CPC. Na petição inicial, os herdeiros requereram a nomeação 

de LARISSA APARECIDA DALPIVA SILVA, viúva, como inventariante, 

relacionaram os bens deixados pelo “de cujus”, informaram a inexistência 

de herdeiro incapaz. Os herdeiros Ciro Carlos Pimentel da Silva e Circe 

Ione Pianesso da Silva, renunciaram de forma irrevogável ao quinhão que 

lhes cabia, tornando a esposa do “de cujus” como única herdeira. Consta 

a partilha dos bens nos seguintes termos: “- 57.000 quotas no valor de R$ 

57.000,00 da empresa CJS comércio de Motos LTDA. Para LARISSA 

APARECIDA DALPIVA SILVA - 01 (UMA ) PISTOLA semi-automática 

calibre 380 (com autorização de guarda) – R$ R$ 2.500,00 para LARISSA 

APARECIDA DALPIVA SILVA À herdeira única do de cujus, maior e capaz, 

caberá a administração dos bens deixados da forma que lhe convier, 

podendo inclusive, dentro dos trâmites, alienar os mencionados bens, e 

doar. (...) Há dívidas ativas ou passivas no que concerne o bens, 

assumindo assim a herdeira única a negociação e quitação das mesmas. 

consoante Certidões da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal. 

Assim, junta-se na presente a certidão de óbito dos "de cujus" os 

instrumentos procuratórios dos requerentes, e documentos de posse dos 

bens móveis.” Ao final requereram a homologação da partilha e abriram 

mão do prazo recursal da sentença homologatória. É a síntese. Decido. 

Conforme relatado trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário, 

art. 659 do CPC, por não haver divergência ou interesse de incapaz. 

Assim sendo é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos 

termos do art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Ademais, para que não restem dúvidas, 

o artigo 659, § 2º, do CPC dispõe que “Transitada em julgado a sentença 

de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”. 

Portanto, após o transito em julgado da sentença homologatória, deverá, 

de imediato, ser lavrado o formal de partilha, e, em seguida expedidos os 

alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, e, somente 

após será determinada a intimação do Fisco para o lançamento 

administrativo do imposto, já que a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. Pelo exposto e com fundamento no artigo 

2015 do Código Civil HOMOLOGO por sentença, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Nos termos do art. 89 do CPC, os 

interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. 

Tendo em vista que as partes abriram mão do prazo recursal, DOU COMO 

TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença homologatória. 

DETERMINO a expedição do necessário: formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s). Observo, todavia, se for 

o caso, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), deverá ocorrer pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes (art. 659 § 2º CPC). Após, ARQUIVEM os 

autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Intime-se. 

Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. (assinatura 

digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002015-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SCHULTZ FOCHESATTO (EXECUTADO)

RODRIGO DARLAN FOCHESATTO (EXECUTADO)

JOAO GILBERTO ARGENTON (EXECUTADO)

ROSMILDA LURDES ALVES LEAL (EXECUTADO)

NEDIO PAULO OLBERMANN (EXECUTADO)

LUCIA LENI FORCHESATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002015-21.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RAFAEL ESTEVES STELLATO EXECUTADO: JOAO 

GILBERTO ARGENTON, RODRIGO DARLAN FOCHESATTO, ANA PAULA 

SCHULTZ FOCHESATTO, LUCIA LENI FORCHESATTO, NEDIO PAULO 

OLBERMANN, ROSMILDA LURDES ALVES LEAL Vistos etc., Recebo o 

presente feito como cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
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independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007676-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. C. P. (REQUERENTE)

N. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA OAB - MT28137/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1007676 -15 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 10 DE JULHO 

DE 2020, às 17h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001906-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 

(ADVOGADO(A))

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001906-07.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA EXECUTADO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I Vistos etc., Recebo o presente feito como cumprimento de 

sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais. Fica a 

parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento 

parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão 

sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004257-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MATEUS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Processo  n º  1004257 -84 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

03 DE JULHO DE 2020, às 16h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005325-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005325-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora, na forma da lei. 3. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou 

sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente 

mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora 

para comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4. Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 5. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. C. (AUTOR(A))

R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. G. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000717-91.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 281/2020, data de 07/04/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 30/04/2020, não permitindo que a 

correspondência a ser expedida nos presentes autos, fosse encaminhada 

com tempo hábil para citação do requerido, impulsiono estes autos com a 

finalidade de redesignar o dia 24 DE JULHO DE 2020, às 11h, para a 

realização da SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente 

estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 

27/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002515-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEILA PAULO DE AGUIAR (REQUERENTE)

CILENE MARLI PAULO NAKAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINELSON PAULO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002515-92.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA, LEILA PAULO DE 

AGUIAR, CILENE MARLI PAULO NAKAMURA INVENTARIADO: 

MARINELSON PAULO VISTOS. 1- DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. 2- DEFIRO a abertura do inventário do bem 

deixado por MARINELSON PAULO, o qual seguirá a forma de Arrolamento, 

na forma do artigo 659, § 1º, do NCPC. 3- NOMEIO a herdeira LUCIENE 

PAULO SILVA OLIVEIRA como inventariante. Para tanto, determino sua 

intimação pessoal para que, no prazo de cinco (05) dias, compareça em 

Juízo e preste o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 

na forma do art. 617, p. único, do NCPC, mediante termo nos autos. 4- 

Após o compromisso, fica a inventariante devidamente intimada de que 

deverá apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do art. 620 do NCPC. 5- Concedo o prazo de 20 (vinte) dia 

para a juntada ao feito da procuração e documentos de identificação da 

herdeira Cilene Marli Paulo Nakamura e seu esposo, conforme pleiteado na 

exordial. 5- Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE eventuais 

herdeiros, por edital. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, inclusive do local onde situado o imóvel. 7- 

EXPEÇA-SE ofício à agência do Banco Bradesco informada na inicial, para 

que forneça o saldo em conta corrente e outros em nome do de cujus 

Flavio Alves Correa,CPF nº 021.840.421-29. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008701-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1008701 -63 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

22 DE MAIO DE 2020, às 9h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000798-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA LUZIA KURZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIS CORLASSOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Embargos de Declaração interposto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIPIS MACHADO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD resultou 

infrutífera, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006457-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1006457 -64 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 

13h30min, para a realização da SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA 

previamente estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. 

Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1001954-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MATTANA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001954-63.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: ADRIANO MATTANA Vistos etc., 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. CITE-SE a parte 

requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002501-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. (REQUERIDO)

L. J. C. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-GJ.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002057-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002057-70.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc., Recebo o presente feito como 

cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003470-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. W. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003470-55.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIVIA SOARES WERKHAUSEN REU: ILOIR SADI WERKHAUSEN Vistos etc. 

Ressai dos autos que entre um ato e outro as partes se compuseram 

amigavelmente (ID 25690632). Instado, o Ministério Público já se 

manifestou pela homologação do acordo (ID 31441590). Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Ante a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente, estando resguardados os direitos indisponíveis 

da(s) criança(s) e/ou adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes no 

termo de sessão de mediação judicial, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, II, CPC). Honorários, se houver, na forma do acordo 

pactuado. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à 

parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a 

intimação das partes, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. P.C. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002250-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON MARCIEL ROOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002250-85.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: MAICON 

MARCIEL ROOS Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se 
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compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as 

partes são capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão 

pela qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Honorários, se houver, na forma transigida 

pelas partes no acordo. Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas 

serão na forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG 

deferida à parte, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado esta sentença, 

ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002502-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ANTONIO WERNER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELI ASSIS DA SILVA OAB - MT26243/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO-MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002502-25.2019.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBSON ANTONIO WERNER 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE SORRISO-MT VISTOS ETC, 

Pela leitura da exordial verifico que o objeto da demanda se resume, única 

e exclusivamente, ao fornecimento de tratamento intensivo domiciliar tipo 

HOME CARE ao autor, além de medicamentos e de profissional de 

enfermagem pelo tempo de 45 (quarenta e cinco) dias. A ação foi ajuizada 

em 07/04/2019 e a liminar indeferida em 25/04/2019 (Id. 19663959). Deste 

modo, considerando o transcurso de 1 (um) ano desde a distribuição da 

demanda até a presente data, determino a intimação do autor para que 

demonstre, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, eventual persistência da 

necessidade do tratamento solicitado na inicial, mediante a juntada de 

relatórios e prescrições médicas pertinentes, a fim de evidenciar a 

subsistência do seu interesse processual, pois, não havendo mais a 

necessidade dos tratamentos requeridos na exordial, evidenciada estará a 

perda do objeto da presente ação. Intime-se. Cumpra-se. SORRISO, 24 de 

abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006065-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006065-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIAS FERRONATO REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos Etc, Elias 

ferronato ajuíza ação anulatória em face do MUNICÍPIO DE SORRISO 

almejando a declaração de nulidade de auto de infração e procedimento 

administrativo lavrado contra si que culminou em multa imposta no valor de 

R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais). Decisão liminar 

proferida à ref. 16640570 indeferindo a tutela provisória de urgência 

pleiteada pelo autor. Designada audiência conciliatória, o demandado não 

se fez presente (ref. 17611481). Decurso de prazo para a apresentação 

de defesa pelo Município de Sorriso certificado à ref. 18809502. 

Contestação acostada à ref. 19144061. Manifestação do autor almejando 

a decretação de revelia do réu (ref. 19163949) e a produção de prova 

testemunhal (ref. 20586072). Decido. Diante da impossibilidade de 

composição entre os litigantes, passo a sanear o feito nos moldes do art. 

357, do CPC, com a apreciação das questões processuais pendentes, 

fixação dos pontos controvertidos, determinação acerca do ônus probandi 

e provas a serem produzidas. 01. Da Revelia Devidamente citado, o 

município requerido não apresentou contestação no prazo legal. De rigor, 

portanto, DECRETAR-LHE a revelia, na forma do art. 344 do Código de 

Processo Civil, sem, contudo, aplicar-lhe seus efeitos, considerando 

tratar-se de direito indisponível, nos termos do inciso I e II, do art. 345 do 

mesmo Codex, verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado 

no art. 344 se: (...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (...)” 

Assim, a ausência de contestação do município não implica em presunção 

de veracidade das alegações narradas pelo autor na peça de ingresso. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE JULIO DE CASTILHOS. 

AVC. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA À 

FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. 1. Primeiramente, analiso a 

alegação de revelia da parte ré. É sabido que a ausência de contestação 

por parte do Município não importa em presunção de veracidade das 

alegações iniciais. Assim, rejeito tal preliminar. 2. No caso dos autos, a 

parte autora pretende seja reconhecida a enfermidade que lhe acometeu 

como acidente de trabalho, julgada improcedente na origem. 3. De fato o 

autor sofreu AVC no recinto de trabalho, ocorre que não restou 

comprovado que decorreu de suas funções. Não restou comprovado o 

nexo de causalidade entre a doença e a função exercida pelo autor. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007356926, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 

28/06/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007356926 RS, Relator: Volnei 

dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 28/06/2018, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018) 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA 

PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se 

aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1288560 

MT 2011/0252049-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de 

Julgamento: 19/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/08/2012) 02. Provas a serem produzidas Defiro a produção de prova 

oral, consistente na oitiva de testemunhas a serem arroladas pelas partes, 

assim como do depoimento pessoal do autor e do representante legal do 

requerido. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05 de agosto de 2020, às 13h30min. 03. Ônus da prova A atividade 

probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial, atentando-se 

para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 

CPC. Intimem-se as partes e respectivos advogados para comparecerem à 

audiência, bem como, para apresentarem o rol de testemunhas em até 15 

(quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, 

com a observância do art. 450, do CPC, sob pena de preclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 22 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006147-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE GORETI GALLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

querendo, manifestar-se sobre a petição retro juntada, no prazo de 15 
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dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008910-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Ipiranga do Norte (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR GUERRIERI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora PARA 

MANIFESTAR-SE da certidão NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002406-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002406-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO 

VISTOS ETC, Lairton Luiz Krauspenhar ajuizou a presente Ação Anulatória 

em face do Estado de Mato Grosso almejando liminarmente a suspensão 

da exigibilidade do crédito oriundo da CDA n° 2018826186, no valor de R$ 

331.120,00 (trezentos e trinta e um mil, cento e vinte reais). Postula a 

concessão da gratuidade da justiça, com o parcelamento das custas 

processuais. Juntou documentos. É o necessário. Decido. 1. Gratuidade 

da Justiça A benesse da gratuidade das custas processuais não 

comporta deferimento, pois, não visualizo os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado pelo requerente. Em exame aos 

documentos vindos com a peça de ingresso observo que o autor é 

produtor rural proprietário de extensa área de terras avaliada em mais de 

1 milhão de reais, fato que, por si só, afasta a alegada condição de 

pobreza a impossibilitá-lo de recolher as custas processuais neste 

momento processual. Portanto, as circunstâncias que envolvem a lide não 

autorizam a conclusão de que a parte requerente esteja na condição de 

“necessitado”, em situação econômica que não lhe permita arcar com as 

custas do processo, considerando a presunção relativa de veracidade da 

declaração acostado com a inicial. Com efeito, é de rigor o indeferimento 

do pedido para concessão da gratuidade da justiça. Acerca do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça já ponderou: “Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). INDEFIRO, pois, o 

pedido de concessão da gratuidade da justiça. 2. Parcelamento das 

custas judiciais O autor requer o parcelamento das custas do processo 

mediante parcelamento em 06 (seis) vezes, com fulcro no art. 98, § 6º, do 

CPC. O pedido merece acolhimento. Observada a possibilidade de 

parcelamento das custas judiciais trazida pelo Código de Processo Civil, o 

art. 468, inciso ix, § 7º, da CNGC/MT, que regulamenta o parcelamento das 

despesas processuais no Estado dispõe que “O parcelamento poderá ser 

realizado em até SEIS parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz” Portanto, 

cabível o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, 

conforme postulado pelo autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do autor, 

para o fim de autorizar o parcelamento das custas inicias do processo em 

06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, 

conforme previsto no art. 468, inciso ix, § 7º, da CNGC/MT. Saliento ainda 

que o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso da demanda (art. 468, inciso ix, § 8º, da 

CNGC/MT). Ante o exposto, intime-se o autor na pessoa de seu advogado 

(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA 

1ª PARCELA DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO, sob pena de certificação 

pela Secretaria desta 4ª Vara e posterior remessa dos autos ao gabinete 

para extinção do feito com arquivamento definitivo (§1°, art. 456, da 

C.N.G.C)[1]. Escoado o prazo, certifique-se. Comprovado recolhimento da 

parcela, imediatamente conclusos para exame do pedido liminar. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 456. A taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo 

de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com 

o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a 

anotação na Central de Distribuição. (...)”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002596-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARMO MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

AGENDAMENTO: ESTA PERICIA ESTÁ AGENDADA (CONSIDERANDO A 

PANDEMIA COVID-19) DIA: 29-06-2020 HORA: 7:30 H Local: sala 02 de 

perícias médicas no 1º andar do TRT23 – CUIABÁ Solicita-se ao 

periciando que Ø Esteja presente no local e hora marcados com 30 min de 

antecedência; Ø Apresente neste dia todos os exames e laudos médicos 

dos quais for portador; Ø Apresente documentos pessoais; OBS.: Por se 

tratar de que Perícia Médica é ATO MEDICO somente médicos – com 

documento comprovando a situação de regularidade profissional – 

possam participar. ATT Prof. Dr IVO ANTONIO VIEIRA PERITO MÉDICO 

DESIGNADO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ALBERTON MATTEI DALBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº. 1001303-70.2016.811.0040 VISTOS 

ETC, Com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo E. TJ/MT a 

requerente postulou liquidação de sentença por arbitramento na forma do 

art. 509 e ss do CPC. A decisão de ref. 16969949 nomeou perito judicial. O 

requerido, sustentou, dentre outros argumentos, a inexistência de quantia 

a ser recebida pela autora a título de conversão da URV, tendo em vista 

que já houve a devida recomposição salarial aos servidos públicos do 

Estado de Mato Grosso mediante a publicação da Lei n° 6.528/94, a qual 

realinhou os salários de todos os servidores públicos civis e militares, com 

incorporação acima de 11,98%, em atendimento à Lei n° 8.880/94 (Lei da 

URV). Defendeu, ainda, a ausência de recomposição de perdas salariais 

em razão da restruturação de carreira dos profissionais da educação 

básica, cargo ocupado pela requerente, por força da Lei Complementar n° 

50/98. Juntou documentos. Laudo Pericial juntado à ref. 21130068. O 

requerido impugnou o estudo reiterando a ausência de crédito a ser 

liquidado em razão da recomposição dos servidores públicos civis e 

militares do Estado operada por meio da Lei n° 6.528/94, bem como, pela 

publicação da Lei n° 6.583/94 dentro do corrente ano da Lei n° 8.800/94, 

que concedeu aumento aos servidores públicos da educação (ref. 

22370098). É o necessário. Decido. Como relatado, a espécie registra 

Ação Cobrança de diferenças salariais de servidores públicos estaduais 

decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV em fase de 

liquidação de sentença, em cumprimento à decisão de Instância Superior. 

O requerido comprovou satisfatoriamente na presente fase de apuração 

do crédito que no momento da conversão das moedas houve publicações 

de leis específicas recompondo as perdas salariais dos servidores 

estaduais, inclusive de professores da educação básica, atividade 

exercida pela requerente. É consabido que a defasagem advinda da 
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conversão da moeda Cruzeiro Real para a URV não abarca indistintamente 

todo e qualquer servidor público, mas tão somente aqueles que 

comprovarem de forma concreta que sofreram prejuízos em decorrência 

da conversão. Conforme se observa nos autos, a Lei n° 6.528/94, 

originada de mensagem n° 48/94 do Governador à época, trouxe em seu 

bojo justamente a necessidade de corrigir prejuízos sofridos pelos 

servidores estaduais, civis e militares, em decorrência da conversão do 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, em particular, aos 

professores da educação básica em 30%, ou seja, muito acima dos 

11,98% pretendidos nos autos. Analisando os anexos do Decreto n° 

4.400/94, que dispôs sobre a conversão do Cruzeiro Real para URV 

(Unidade Real de Valor) em relação aos vencimentos dos servidores do 

Poder Executivo estadual e deu outras providências, verifico que na 

oportunidade da publicação da Lei n° 6.528/94 houve a devida 

incorporação e, consequentemente, os pagamentos das diferenças aos 

servidores públicos. Nessa toada, colhe-se dos anexos do Decreto n° 

4.400/94 e das disposições da Lei n° 6.528/94 que todas as categorias de 

servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a receber as 

diferenças salariais a título de perdas durante o período de conversão das 

moedas, algumas, inclusive, muito acima dos 11,98%, a exemplo dos 

professores, categoria da autora. Destarte, não há que se falar em 

recomposição de perdas salariais, pois, como amplamente exposto, o 

requerido comprovou robustamente que eventual defasagem decorrente 

da conversão das moedas foi totalmente quitada mediante a publicação da 

Lei n° 6.528/94 e outros diplomas legais. Aliás, cabe ressaltar que a 

manifestação e documentos acostados pelo requerido sequer foram 

especificamente impugnados pela requerente. Ademais, mesmo que o 

requerido não comprovasse a quitação das perdas salarias daquele 

período, o que não é o caso dos autos, ainda assim o percentual de 

11,98% não seria aplicado de forma absoluta, já que consoante a r. 

decisão exequenda, a presente fase de liquidação foi determinada 

justamente para “APURAR A EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA”. Deste modo, é cristalino nos autos que NÃO HOUVE 

defasagem remuneratória a ser executada m face do Estado. A propósito, 

a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso enfrentou o tema em recente julgado, verbis: “RECURSO 

INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA. Com a dicção 

do Decreto Federal 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, a prescrição do 

fundo de direito não ocorre, e sim, apenas das parcelas vencidas em 

período superior a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. 

Preliminar rejeitada. MÉRITO - URV – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO 

DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a 

ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência 

de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da 

conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma 

linear e ainda de valores retroativos, como pretende a autora, de onde, a 

sentença deve ser reformada para improcedente. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO” (NÚMERO ÚNICO: 1000485-17.2017.8.11.0030 CLASSE: 

RECURSO INOMINADO (460) ASSUNTO: [DESCONTOS INDEVIDOS] 

RELATOR: DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES) Tais 

circunstâncias impõem o reconhecimento da “liquidação zero”, sem que 

haja ofensa à coisa julgada, além de não tratar de nova discussão da lide 

ou modificação da sentença que a julgou, na forma do § 4º, do art. 509, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, o pagamento das diferenças 

salariais inexistentes decorrentes da conversão da moeda em URV 

anteriores aos últimos 5 (cinco) anos da distribuição da presente 

demanda, na forma pretendida pela autora, configuraria verdadeiro ato 

típico de enriquecimento ilícito contra a Administração Pública, prática 

vedada pelos princípios gerais do direito e preceitos constitucionais à luz 

da Constituição Federal de 1988. Acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO 

EMBARGADA. REMESSA DOS AUTOS EX OFFICIO AO CONTADOR 

JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA COISA JULGADA. 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. I. Com o 

julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do 

agravo regimental. II. Pode o Juiz se valer, ex offício, do auxílio do 

contador judicial para averigüar se a conta apresentada pela parte 

credora manteve-se adstrita aos limites da coisa julgada. III. A 

determinação do Juiz para conferência dos cálculos por contador judicial 

também se justifica pela observância do princípio geral de Direito que veda 

o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra, com vistas a 

evitar o injusto desequilíbrio econômico. IV. Agravo de instrumento 

desprovido. Agravo regimental prejudicado. (TRF-3 - AG: 40212 SP 

2000.03.00.040212-4, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA 

BASTO, Data de Julgamento: 01/08/2007, QUARTA TURMA) In casu como 

houve por meio de lei a devida recomposição salarial dos servidores 

públicos do Estado de Mato Grosso, dentre eles, a categoria de professor, 

no período compreendido como da conversão do Cruzeiro Real para URV, 

indubitavelmente o resultado final do valor a ser apurado será de R$ 0,0 

(zero). Ante do exposto, diante da inexistência de qualquer perda salarial 

em favor da requerente entre o período compreendido da conversão do 

Cruzeiro Real para a URV, RECONHEÇO A AUSÊNCIA DE CRÉDITO a ser 

liquidado nestes autos, razão pela qual, DECLARO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença. Sem custas e honorários advocatícios. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se. Após, remetam-se os autos à 

Central Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006593-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006593-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: AGUAS DE 

SORRISO S.A., MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, DEFIRO a 

produção de prova pericial pleiteada pela requerida Águas de Sorriso S.A. 

Para tanto, NOMEIO como perita judicial a REAL BRASIL consultoria, com 

sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 1856 – Sala 1403, 

Bairro Bosque da Saúde CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 

do CPC). Determino que a empresa perita nomeada apresente no prazo de 

10 (dez) dias os honorários periciais. Com os honorários, intime-se a 

requerida por meio de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao valor indicado para a perícia, sob pena de tácita 

concordância. Não havendo objeção, intime-se a empresa perita nomeada 

para dar início aos trabalhos periciais, cujo prazo final para entrega do 

laudo pericial fica fixado para 90 (noventa) dias. Intimem-se as partes para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1º, 

inciso III, do CPC), sob pena de preclusão. Faculto às partes desde já, nos 

termos do art. 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil, dentro de 

15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação da 

perita, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos. Na 

intimação da empresa nomeada para a realização da perícia, 

encaminhe-se cópia da petição inicial e da contestação, bem como, de 

seus respectivos documentos. Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as 

partes por meio de seus advogados (as) para que entrem em contato com 

os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

§ 1º, do CPC). As partes ficam responsáveis em informar aos seus 

assistentes técnicos a data do início dos trabalhos periciais, bem como o 

dia da entrega do laudo e de suas manifestações. Juntados aos autos os 

respectivos pareceres dos assistentes técnicos, as partes deverão ser 

intimadas para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar conclusos para 

as determinações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT., 24 de 

abril de 2020. Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007323-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 219 de 935



IARA BEATRIZ SCHERER - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1007323-09.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 2.880,36 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: ALEX SANDRO MONARIN 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: IARA BEATRIZ SCHERER - ME CNPJ: 

02.832.215/0001-02 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

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

petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da 

mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

no termo ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

judicial. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

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

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEL DE ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002472-53.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUCIEL DE 

ARAUJO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAVID LUCAS CIPRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN TORRES TOPDJIAN OAB - SP406884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002473-38.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DAVID LUCAS 

CIPRIANO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN TORRES 

TOPDJIAN POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 17:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002474-23.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:REINALDO DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002475-08.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

ALVES DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002476-90.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ILANE FARIA 

CERQUEIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

CANDIDO DA SILVA, ELIANE PALUDO POLO PASSIVO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 

17:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA NIZA DA CRUZ VERDADEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002480-30.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:KARINA NIZA DA 

CRUZ VERDADEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO CLEBER 

DO PRADO OLIVEIRA, MAURICIO VIEIRA SERPA POLO PASSIVO: 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 18:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005357-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005357-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 18/12/2019 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005357-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005357-74.2019.8.11.0040 Reclamante: CELSO CORREA MARINHEIRO 

Reclamado: CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a indenização referente à Lei nº. 

13.703/2018. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a 

matéria controvertida neste feito é objeto da ADI nº. 5956/DF junto ao STF, 

na qual foi determinada a suspensão de todas as ações que versassem 

sobre o dispositivo legal questionado, exatamente o caso dos autos. Posto 

isso, nos termos da decisão exarada na ADI 5956/DF, SUSPENDO o 

andamento do presente feito, até o julgamento ou revogação da 

suspensão na ADI citada, pela Superior Instância. Noticiado o julgamento 

da afetação/revogação da suspensão, digam as partes em cinco dias. No 

mais, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES SANTOS GONSALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002494-14.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HERMES 

SANTOS GONSALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 18:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011262-53.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOR SALVATORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011262-53.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: LENOR SALVATORI Vistos etc. Sobre a proposta de acordo 

formulada na petição retro, manifeste-se o executado. Não havendo 

concordância, fica desde já intimado para, querendo, apresentar 

embargos acerca da penhora realizada nos autos, no prazo de 05 dias, 

nos termos da decisão de Num. 31027032. Deverá, ainda, informar o 

número da conta bancária para levantamento dos valores reconhecidos 

como impenhoráveis no Num. 25923728. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-50.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010029-50.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: RONILSON ALVES DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Tratando-se de réu revel (Num. 893139), desnecessária sua intimação 

acerca da penhora realizada nos autos, nos termos do Enunciado 167 do 

FONAJE. Sendo assim, proceda-se com a transferência do valor 

penhorado nos autos ao exequente. No mais, ante a ausência de resposta 

dos ofícios encaminhados nos autos, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas 

de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010668-29.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002209-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZE DE AQUINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002209-21.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. IMPULSIONO 

AINDA PARA INTIMAR A PARTE RECLAMANTE(ADVOGADO) PARA 

JUNTAR NOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA CAUÇÃO, 

TENDO EM VISTA QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE CONSTA 

NOS AUTOS ESTA COM A INFORMAÇÃO DE "COMPROVANTE DE 

AGENDAMENTO" ID. 31254803, BEM COMO PARA INFORMAR UM 

ENDEREÇO ELETRONICO DA PARTE RECLAMADA PARA 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA CUMPRIR LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005932-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005932-53.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 27 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002415-35.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002415-35.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU (REU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL BRUNA ELISA (REU)

 

Processo: 1001913-96.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para informar um endereço 

eletronico da parte reclamada para citação e intimação da audiência 

designada e para cumprir a liminar deferida nos autos. Sorriso/mt, 27 de 

Abril de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 222 de 935



LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA DE OLIVEIRA CORDEIRO (REQUERIDO)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (REQUERIDO)

 

processo 1002110-51.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado/reclamante para informar um endereço eletrônico da 

parte reclamada ou do REPRESENTANTE (Sindico do Edifício) para intimar 

da decisão proferida nos autos ID. 31281402. Sorriso/ MT, 27 de Abril de 

2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FERNANDES GABRIEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002503-73.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SILVANI 

APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: 

RENATA FERNANDES GABRIEL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002908-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002908-80.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 27 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JURANDIR FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002509-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MAURO 

JURANDIR FAVERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

VALENTE FUGA PIRES POLO PASSIVO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JURANDIR FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002510-65.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MAURO 

JURANDIR FAVERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

VALENTE FUGA PIRES POLO PASSIVO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JURANDIR FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002513-20.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MAURO 

JURANDIR FAVERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

VALENTE FUGA PIRES POLO PASSIVO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002469-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TEREZINHA BOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIRIO DAROIT (REQUERIDO)

VALDIR DAROIT (REQUERIDO)

ELPIDIO DAROIT (REQUERIDO)

IVONE BEDIN DAROIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002469-98.2020.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA TEREZINHA BOSA 

DOS SANTOS, JOAO CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: ELPIDIO 

DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT, ELIRIO DAROIT, VALDIR DAROIT Vistos 

etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 
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A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002476-90.2020.8.11.0040. AUTOR: ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE 

REU: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável, eis que, ao que consta, o nome da autora 

não se encontra, sequer, negativado, em razão das cobranças realizadas 

em face do autor, pela requerida. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010862-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REZENDE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPURIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010862-63.2015.8.11.0040 Exequente: FRANCISCO REZENDE NETO 

Executado: SPURIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Vistos etc. 

Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o 

exequente, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a 

citação/intimação do executado. Com a indicação, cumpra-se o ato 

obstado (citação/intimação). Do contrário, conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002499-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI NATURE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

GERUSA PASINI RADER OAB - 028.712.889-09 (REPRESENTANTE)

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002499-36.2020.8.11.0040 Reclamante: NUTRI NATURE COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros Reclamado: COMPANHIA 

ULTRAGAZ S A Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que a reclamante deseja que a reclamada se abstenha 

de efetuar a cobrança, bem como de sustar eventuais 

protestos/negativações referentes à cobrança. Nesse contexto, não se 

verifica qualquer óbice ao deferimento parcial da tutela de urgência 

pugnada, para suspender a possibilidade de inserção do nome da 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito em virtude do débito aqui 

discutido, visto que sua validade está sendo discutida em juízo. Quanto à 

suspensão das cobranças, inviável o seu deferimento, eis que, nos 

termos do artigo 396, do CC, “O inadimplemento da obrigação, positiva e 

líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, não 

podendo, portanto, este juízo obstar o exercício regular de um direito 

(cobrança do débito em eventual ação judicial), enquanto não reconhecida 

a nulidade da cláusula contratual. Portanto, presente o fumus boni iuris e a 

inexistência do perigo da irreversibilidade da medida, DEFIRO A 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar que a reclamada se abstenha de proceder ao registro do débito 

em cadastros de inadimplentes ou protestar o título em discussão, em 

razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, 

e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002506-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ANGEL SEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: BUZO & CIA LTDA - 

ME Executado: ANDRESSA ANGEL SEN Número do Processo: 

1002506-28.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 
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OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-43.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010066-43.2013.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: FERTILIZANTES FARDIN LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais 

de 07 anos sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados, 

estando o executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. 

Embora citado, não houve a indicação de bens à penhora, bem como 

tentadas as buscas de bens e valores, TODAS AS TENTATIVAS 

RESTARAM INFRUTÍFERAS. Autorizar a expedição de novo mandado de 

tentativa de localização do executado, conforme requer o exequente na 

petição retro, constitui a violação dos princípios norteadores dos Juizados 

indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, mormente a efetividade e 

celeridade, com a eternização do processo, como dito, sem a satisfação 

do direito do exequente. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa 

da penhora via Renajud do veículo não localizado nos autos. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010545-36.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010545-36.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: SANDRA MARA SOARES Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração em face da decisão prolatada que extinguiu o 

feito pela ausência de bens penhoráveis, aduzindo haver erro material. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com 

efeito infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, como bem pontuado na sentença, além 

do feito tramitar há mais de 07 anos sem qualquer indicação de bens 

penhoráveis, o executado não demonstrou qualquer intenção em quitar 

sua dívida, não podendo o feito permanecer tramitando ad aeternum, sem 

a satisfação do direito do exequente. Posto isso, a decisão restou 

devidamente fundamentada, apesar da discordância do embargante, 

inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do 

embargante, sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os 

embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU 

OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GONCALVES DE PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002805-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL GONCALVES DE 

PAULI REQUERIDO: VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU, LOCALIZA RENT 

A CAR SA, CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Trata-se 

de reclamação em que a parte reclamante afirma, em suma, que alugou 

veículo da requerida LOCALIZA, com seguro contra acidentes, para ser 

conduzido pelo requerido VINÍCIUS, e que este veio a se envolver em dois 

acidentes consecutivos na BR-163, em trecho pedagiado pela requerida 

ROTA DO OESTE. Narra o autor que a requerida LOCALIZA emitiu 

cobranças referentes aos prejuízos sofridos com os sinistros, em que 

pese exista o contrato de seguros. Requer o autor a condenação das 

empresas requeridas em indenização por danos morais, e do requerido 

Vinícius, juntamente com a requerida Rota do Oeste, em indenização por 

danos materiais. Após contestações e impugnação, foi designada 

audiência de instrução e julgamento, na qual não houve produção de 

provas. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, cabe analisar 

quanto aos valores cobrados da requerida Localiza em face do autor, 

para em seguida analisar quanto aos danos que o requerente alega ter 

sofrido e as respectivas indenizações. De início, portanto, cumpre 

destacar que a presente demanda trata de evidente relação de consumo 

entre o requerente a ré LOCALIZA, aplicável em relação a eles o CDC, e 

consequentemente a inversão do ônus da prova, que recai sobre a parte 

requerida em questão, que ao alegar que a dívida cobrada era devida, 

deve provar a existência, origem e exatidão da quantificação desta. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida não trouxe 

qualquer elemento capaz de demonstrar os prejuízos que alega ter sofrido 
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e como chegou ao valor dos boletos emitidos em desfavor do autor. Na 

peça de defesa a ré afirma que se tratam de “custos operacionais”, em 

momento algum afirma se tratar de valores diretamente dispensados para 

reparo dos veículos, não contestando também o fato de o autor ter 

contratado seguro para os veículos. Quanto aos referidos custos 

operacionais, a ré não trouxe qualquer elemento de prova concreto de que 

além dos valores dispensados diretamente para reparo dos prejuízos 

decorrentes dos sinistros, que se supõe terem sido cobertos por seguro 

contratado (haja vista que tal fato não foi objeto de impugnação na 

defesa), houve também outras despesas, e ainda não resta demonstrado 

que estas eventuais despesas devem ser custeadas pelo requerente. 

Desta feita, não há que se falar em legitimidade da cobrança perpetrada, 

devendo-se confirmar a tutela antecipada concedida, reconhecendo-se a 

ilegitimidade da cobrança efetuada da requerida perante o autor, com 

todas as baixas que se fizerem necessárias. Verifica-se que os demais 

pedidos da inicial são para que o autor seja indenizado pelos prejuízos 

morais e materiais. Antes mesmo de adentrar na questão da eventual 

responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos que o autor alega ter 

sofrido, há necessidade de se verificar a existência do elemento essencial 

à responsabilidade civil, o dano. Ou seja, antes de se entrar no mérito 

acerca de eventual responsabilidade de cada um dos requeridos, mister 

se faz a apuração da existência dos danos alegados. O autor alega ter 

sofrido danos morais em razão da conduta das requeridas Rota do Oeste 

e Localiza. Conquanto, embora afirme que teve prejuízos imateriais, não 

resta evidenciado a existência de danos indenizáveis. Melhor explico, 

embora o autor afirme que foi vítima de danos morais, em relação a 

requerida LOCALIZA diante da cobrança indevida, e da requerida ROTA 

DO OESTE em razão do dever de manutenção das vias que não fora 

observado, e que veio a causar pelo menos um dos acidentes que o carro 

locado pelo autor se envolveu. Embora ambas as situações sejam 

desagradáveis, insta salientar que a mera cobrança indevida, sem 

negativação, e sem restar demonstrada qualquer consequência mais 

gravosa, não gera por si só direito à indenização por danos morais, pois 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SERVIÇO INEXISTENTE – EMISSÃO DE COBRANÇAS 

INDEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar 

abalo moral, quando não houve a negativação do nome da parte autora ou 

qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, 

vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do 

indivíduo.” (N.U 1019000-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020, 

grifo nosso) Desta feita, não há que se falar em configuração de danos 

morais em razão das condutas da requerida LOCALIZA. No que tange a 

requerida ROTA DO OESTE, antes mesmo de discutir a eventual 

responsabilidade, nota-se que não há dano moral a ser indenizado. 

Embora tenha ocorrido acidente em trecho pedagiado por esta, o autor não 

comprovou que a mera existência do acidente tenha lhe causado dor, 

humilhação ou constrangimento. Desta feita, não há que se falar em 

indenização. Quanto aos danos materiais, para que sejam indenizáveis 

devem restar comprovados, o que não evidencia no caso em análise, haja 

vista que os valores cobrados do autor foram reconhecidos como 

indevidos acima. Desta maneira não resta comprovado que o autor tenha 

sofrido prejuízos materiais, eis que não trouxe comprovantes que 

desembolsou efetivamente valores a serem reembolsados. Portanto, 

embora afirme que tenha que ser ressarcido, o autor não trouxe qualquer 

prova de seus alegados prejuízos. Diante da inexistência de danos 

indenizáveis, não há necessidade de se adentrar na eventual 

responsabilidade de cada uma das partes requeridas. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO do autor perante a requerida LOCALIZA, 

impugnado via presente demanda, confirmando a tutela antecipada 

concedida e determinando a baixa definitiva de todos os registros da 

referida dívida. JULGO improcedentes os pedidos de indenização de 

danos morais e materiais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO GOMES ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIANIA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006467-11.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO TULIO GOMES 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: GOIANIA TRANSPORTES E MUDANCAS 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora 

afirma que contratou a requerida para trazer sua mudança de Jataí/GOP 

para Sorriso/MT, e que prestados os serviços, bens do autor foram 

avariados, causando prejuízos materiais, razão pela qual requer 

respectiva indenização por danos morais e materiais. A ré contestou, no 

mérito questiona a existência dos danos, e requer a total improcedência. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Antes de adentrar ao mérito da questão é 

preciso analisar as matérias preliminares suscitadas. A ré alega que há 

clausula contratual que elege o foro de Jatai para resolver a demanda, 

conquanto em se tratando de relação de consumo, é indubitável que tal 

cláusula onera ao autor, consumidor e hipossuficiente, aplicando-se a 

competência conforme previsto no CDC que permite que o consumidor 

proponha ação em seu domicílio. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, 

os argumentos aduzidos em tal preliminar se confundem com o mérito, 

razão pela qual restam rejeitados. Assim sendo, rejeito ambas as 

preliminares suscitadas passando a análise do mérito. O presente feito 

trata de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, razão 

pela qual, é imperiosa a inversão do ônus da prova, devendo a requerida 

demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços. Verifica-se 

que nos autos, pelo conjunto probatório, que de fato no transporte dos 

bens do autor realizado pela requerida houve avarias, isto se afirma com 

base em toda a conversa anexada com a inicial (Num. 23897015) em que 

em momento algum se questiona por parte da empresa se as avariadas 

apontadas pelo autor eram anteriores ao transporte, tão pouco que não 

teriam ocorrido no transporte. Outrossim, conforme exposto acima, diante 

da inversão do ônus da prova, bem como por ter alegado fato modificativo 

de direito, a parte requerida é quem deveria demonstrar que os bens 

quando do transporte já o estavam avariados, e caso não o estivessem, 

para alegar que foram entregues em perfeito estado e que as avarias 

ocorreram depois, deveria ela provar que a entrega dos bens se deu de 

forma como o esperado, sem avarias. Nenhuma das hipóteses ocorreu. A 

empresa simplesmente alega que o autor não tem como comprovar que os 

prejuízos se deram no transporte, é justamente neste cerne que se 

justifica a inversão do ônus da prova, pois o consumidor é 

reconhecidamente hipossuficiente, diferentemente da ré que como 

empresa especializada em transporte, tem, ou deveria ter, totais 

condições e deveria comprovar como se deu a prestação dos serviços, 

como os móveis foram transportados, bem como em quais condições 

foram entregues, o que não ocorreu no presente caso. Desta feita, sem 

maiores delongas, é imperioso reconhecer que as avarias apontadas pelo 

autor ocorreram no transporte de sua mudança pela requerida, de modo 

que a consequência legal é imputar a ré a obrigação de indenizar o autor 

pelos prejuízos suportados. No que tange aos danos materiais, estes 

restam devidamente comprovados, pelas fotos de Nums. 23897023, o 

autor traz início de prova dos valores apurados de prejuízo (Num. 

23897024), sem haver qualquer contraprova da parte requerida, de modo 

que a medida que se impõe é o reconhecimento dos danos materiais no 

valor de R$3.650,00. Quanto ao pedido de restituição do valor do contrato 

diante da não emissão de nota fiscal, não restou demonstrado pelo autor a 
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existência concreta de tal dano, não há qualquer indício de que haveria 

obrigação por parte da empresa em que o requerente trabalha em pagar a 

sua mudança, tampouco que tal obrigação não foi cumprida em razão da 

inexistência de nota fiscal, razão pela qual não há que se falar em 

restituição de valores pela ré neste aspecto. Quanto aos danos morais, 

certo é que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a 

atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre 

quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro, tampouco restou demonstrado que o autor sofreu humilhação, 

prejuízo a sua imagem, ou qualquer outro dano extrapatrimonial. In casu, 

houve desacordo quanto a prestação de serviços e a restituição de danos 

materiais, que em que pese inegavelmente seja desagradável e incomodo, 

não é suficiente por si só para gerar danos morais. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

3.650,00 de danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros 

legais desde a data da entrega dos bens avariados, bem como julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos 

morais. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de 

Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VITORIO PILONETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005860-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRINEU VITORIO PILONETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação em 

que o autor, proprietário rural, alega que a requerida construiu rede 

elétrica dentro de sua propriedade sem seu conhecimento e anuência, o 

que vem lhe provocando prejuízos, já que impede a passagem de adubos 

e insumos agrícolas. Por isso, requer a retirada da rede elétrica sem ônus. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Da análise dos autos, vê-se que a 

remoção/readequação dos postes de energia foi administrativamente 

solicitada tendo sido o pedido deferido desde que houvesse participação 

financeira do consumidor (ID 15773909). Consoante pode-se observar 

das provas carreadas aos autos, sobretudo das fotos de ID 15774299, 

resta clara restrição de utilização do imóvel pela interferência da 

localização dos postes dentro da propriedade particular do autor, o que 

impede a passagem de insumos agrícolas. Dessa forma, compete ao 

proprietário defender seu patrimônio contra ações que restrinjam o uso da 

propriedade, ou lhe provoquem esbulho ou turbação, nos moldes do que 

ordena o artigo 1.228 do Código Civil. Assim, deve-se ter em mente que em 

havendo alternativa que evite a limitação do uso do imóvel particular pela 

prestação dos serviços de energia elétrica, essa deverá ser adotada 

como regra. Por outro lado, também não há como se admitir que aquele 

que é prejudicado, pois impedido de gozar livremente de seu imóvel, arque 

com as despesas prognosticadas para a retirada daquilo que está lhe 

causando lesão. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PASSAGEM FORÇADA DE CABOS DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL SEM JUSTO MOTIVO E SEM PRÉVIA 

AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL PARTICULAR. LIMITAÇÃO 

DO USO DA PROPRIEDADE PRIVADA. CUSTO DA OBRA DE 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ANÁLISE DO CASO 

CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. 1. Tratando-se de relação de consumo, toda a prova 

produzida deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

levando-se em consideração o caráter de hipossuficiência do consumidor 

em relação à fornecedora de serviços. 2. Hipótese em que a parte autora 

pretende compelir a concessionária de energia elétrica a remover de sua 

propriedade privada, em área rural, passagem forçada de fios de 

elétricos, os quais foram instalados sem prévia notificação e anuência da 

proprietária do imóvel particular, para fornecimento de energia elétrica em 

imóvel vizinho que não se encontra encravado, tendo saída para outra via 

pública atendida por poste de distribuição de energia elétrica. Verificada a 

irregularidade cometida pela concessionária de energia elétrica, limitando, 

sem justo motivo, o uso de propriedade particular, deve responder pela 

imediata retirada da rede elétrica de transmissão que passa sobre a 

propriedade rural da parte autora. 3. A questão da limitação administrativa 

do uso da propriedade particular deve ser interpretada de forma restrita, 

pois, no caso, havendo alternativa que evite a limitação do uso da 

propriedade particular, impõe-se sua remoção às expensas da empresa 

demandada, já que a prova produzida demonstrou que foi ela quem deu 

causa à irregular limitação do uso da propriedade da parte autora. 4. Dano 

material não configurado. Ausência de prova da desvalorização do imóvel, 

não podendo ser ela presumida. 5. Dano moral inexistente. A falha na 

prestação do serviço não enseja indenização extrapatrimonial, ainda mais 

quando não há comprovação de violação aos atributos da personalidade 

da parte autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS”. (Apelação Cível Nº 

70073280992, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann Julgado em 30/08/2017). Portanto, conclui ser 

imperioso determinar que a concessionária retire os postes localizados na 

propriedade do autor, colocando-os em via pública adequada à prestação 

do serviço, cabendo a ela arcar com as despesas necessárias à 

readequação da rede elétrica. Ex positis e, por tudo que consta nos autos, 

julgo procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a 

requerida, no prazo de 90 (noventa) dias, remova os postes localizados 

na propriedade do autor, devendo arcar com a totalidade das despesas 

necessárias à readequação da rede elétrica, sob pena de multa de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 22 de abril de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002675-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (EXEQUENTE)

LUCIANE SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA ROBERTA XAVIER GALVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002675-83.2018.8.11.0040 Reclamante: KATIA CRISTINNA RODRIGUES e 

outros Reclamado: SUZANA ROBERTA XAVIER GALVAN Vistos etc. Pois 

bem, certo é que cabe à parte interessada as diligências necessárias à 

obtenção e indicação do endereço do polo passivo. Porém, visando a 

efetividade processual este juízo tem por norte deferir diligências de 

busca de endereços junto aos Sistemas RENAJUD, SIEL e BACENJUD, o 
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que, aliás, foi efetivado neste feito, porém a parte reclamada não foi 

localizada nos endereços indicados. In casu, mesmo após a efetivação de 

tais diligências pelo Juízo, a parte optou por solicitar mais diligências ao 

Juízo, delegando ao Poder Judiciário, de forma plena, a localização da 

parte reclamada e consequente citação dela, sem qualquer justificativa 

acerca da impossibilidade de fazê-lo pelos próprios meios. Note-se que o 

deferimento ad aeternum e ilimitado de diligências tendentes à localização 

de endereços da parte reclamada, sem sombra de dúvidas, assoberbam o 

Poder Judiciário (já abarrotado) e não contribuem, em nada, com a 

celeridade processual priorizada no sistema dos Juizados Especiais. 

Autorizar NOVAMENTE a busca de endereços do executado, conforme 

requer o exequente na petição retro, constituiria violação dos princípios 

norteadores dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, 

mormente a efetividade e celeridade, com a eternização do processo, 

como dito, sem a satisfação do direito do exequente. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIANE VELOSO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1005586-05.2017.8.11.0040 

LIVIANE VELOSO ROCHA UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 607279-8 / 2020 Segunda-feira, 27 de 

Abril de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 

2017 Tipo de Procedimento:  Processo Número Único 

1005586-05.2017.811.0040 Requerente: LIVIANE VELOSO ROCHA 

Advogado: 02.528.193/0001-83 Requerido: FAIS Advogado: RHAICA 

DORILEO PEREIRA LEITE Beneficiário: LIVIANE VELOSO ROCHA Conta 

Judicial 2100103840249 Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Autorizado: 

LIVIANE VELOSO ROMERO CPF/CNPJ: 030.336.253-71 Data de Emissão: 

27/04/2020 Titular Conta LIVIANE VELOSO ROMERO CPF/CNPJ Titular 

Conta 030.336.253-71 Banco Agência Conta Tipo Conta 104 - Caixa 

Econômica Federal 2756 236746 Conta Poupança Forma Liberação T.E.D. 

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo. Estado do Mato Grosso 

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 607280-1 / 2020 

Segunda-feira, 27 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. 

Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1005586-05.2017.811.0040 Requerente: LIVIANE VELOSO ROCHA 

Advogado: 02.528.193/0001-83 Requerido: FAIS Advogado: RHAICA 

DORILEO PEREIRA LEITE Beneficiário: 02.528.193/0001-83 Conta Judicial 

2100103840249 Valor: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) 

Autorizado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CPF/CNPJ: 02.528.193/0001-83 Data de Emissão: 27/04/2020 Titular Conta 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ Titular 

Conta 02.528.193/0001-83 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco 

do Brasil S.A. 38342 10410503 Conta Corrente Forma Liberação Crédito 

no BB Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173226 Nr: 5288-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWSS, DSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Certifico e dou fé que IMPULSIONO o presente para INTIMAÇÃO das 

partes acerca da sentença proferida nesta data. :" Diante do exposto, 

ABSOLVO os acusados José Wanderson Souza Santos e Daniela Silva 

Martins, com base no art.386, VII, do CPP.

No mais, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS 

APLICADAS aos acusados.Dê-se ciência ao MPE e a DPE.

 Sem custas. Publicada com a entrega dos autos em cartório, registro 

dispensado, nos termos da CNGC. Intimem-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 9596-41.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, VANESSA LIMA SANTOS - OAB:17-937-O, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da SENTENÇA 

CONDENATÓRIA, nos seguintes termos: "... Por fim, aplico em desfavor do 

acusado a majorante prevista no art.157, §2º-A, I, do CP, diante do uso de 

arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), 

fixando-a de maneira definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena. B) Pena de 

multa.Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, 

ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) 

dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu. 

DISPOSIÇÕES FINAIS.Fixo o regime inicial FECHADO, e deixo de realizar a 

detração, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para a 

alteração do regime.Mantenho o ergástulo cautelar pois ainda presentes 

os requisitos da prisão preventiva, consoante decisão que a fundamentou, 

mormente em razão da condenação em primeiro grau, bem porque fixado o 

regime de pena acima afirmado.

 Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

cobrança esta que ficará suspensa, pois deferidos os benefícios da 

Justiça gratuita..."

Comarca de Tangará da Serra

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173219 Nr: 14857-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VODS, GISLAINE NEPONUCENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 É o relatório.Decido. Inicialmente, observa-se que o executado deixou de 

cumprir o acordo entabulado entre as partes (fls. 99/100), o que 

ocasionou sua prisão civil na data de 16/04/2020.Infere-se que as partes 
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divergem acerca do atual valor do débito alimentar constante nos autos, 

sendo que a parte executada afirma ser devedor do valor de R$ 698,96 

(seiscentos noventa e oito reais e noventa e seis centavos), e, por sua 

vez a parte exequente garante ser credora do valor de R$ 3.672,83 (três 

mil seiscentos setenta e dois reais e oitenta e três centavos).Nesse 

contexto, considerando a divergência entre as partes, imperiosa a 

necessidade de encaminhamento dos autos ao contador/distribuidor para 

esclarecimento técnico acerca do valor do débito existente 

atualmente.Posto isso, antes da análise do pedido de revogação de prisão 

civil, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador/Distribuidor, a fim de que seja 

realizado cálculo do débito alimentar existente nos autos, devendo ser 

observado todos os comprovantes juntados, bem como o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 99/100. Com a juntada da planilha de 

cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, abro vista ao Ministério Público para querendo 

manifestar-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 336752 Nr: 4115-18.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IEGD, SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição inicial 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - ARBITRO 

alimentos provisórios em favor da menor Isadora Emanuelly Gomes 

Damasceno, no valor equivalente a 70% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, correspondente a R$ 731,50 (setecentos e trinta e um reais e 

cinquenta centavos), além de 50% de despesas extraordinárias da filha, a 

ser pago mensalmente pelo requerido à genitora da menor, através de 

deposito bancário, em conta bancária informada nos autos, a partir da 

citação.V - OFICIE-SE a fonte pagadora NaturaFrig Alimentos Ltda, 

localizada na Rodovia MT 247, S/N, Zona Rural, Fazenda Rio Branco, 

Barra do Bugres – MT, CEP 78390-000, para que, proceda com o desconto 

mensal da remuneração percebida pelo requerido Gilberto Aparecido 

Alves Damasceno, a título de alimentos em favor da filha Isadora 

Emanuelly Gomes Damasceno, no importe de 70% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, correspondente a R$ 731,50 (setecentos e trinta e um 

reais e cinquenta centavos), a ser depositado na conta bancária da 

representante legal da menor, Sra. Simone Aparecida Gomes, conta 

00033361-8, operação 013, agência 2086, Caixa Econômica Federal.VI - 

CONCEDO provisoriamente a guarda compartilhada de Isadora Emanuelly 

Gomes Damasceno, em favor dos genitores, sem prejuízo de posterior 

revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. VII - No mais, DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação.VIII – CITE-SE a parte requerida [...]

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001394-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (IMPETRANTE)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (IMPETRANTE)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001394-76.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: COMPACTA COMERCIAL LTDA, COMPACTA COMERCIAL 

LTDA, COMPACTA COMERCIAL LTDA IMPETRADO: PREFEITO DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT Vistos Com fulcro no artigo 145, § 1.º do CPC, 

declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Proceda-se a 

conclusão ao substituto, etiquetando o processo com a tarja atinente a 

suspeição já declarada. Tangará da Serra, 27 de abril de 2020. Francisco 

Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000064-44.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER SANTOS- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO (IMPETRADO)

Joanete da Silva de Almeida (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000064-44.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ IMPETRADO: JOANETE DA 

SILVA DE ALMEIDA, ANDER SANTOS- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

Josiel Faustino da Cruz, em razão de suposto ato ilegal praticado pela Sra. 

Joanete da Silva de Almeida, na qualidade de Chefe do Departamento 

Pessoal e pelo Sr. Ander Santos, na qualidade de Secretário Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, todos qualificados. Sustenta que é 

servidor efetivo do Município de Tangará da Serra, no cargo de técnico em 

agropecuária matrícula 14247-1, lotado na Secretária Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Assevera que no dia 25 de 

outubro de 2019, conforme protocolos 33624/2019 e 33622/2019, 

direcionou aos coatores pedido de adicional de insalubridade, mas que 

não foi analisado no prazo previsto no art. 138 da Lei Orgânica do 

Município (LC 006/94). Enfatiza que entrou em contato telefônico com as 

autoridades coatoras, todavia foi informado que devia aguardar a análise 

do requerimento. Assim, por entender que não é razoável a ausência de 

decisão ou justificativa por parte da Administra Pública desde a data do 

protocolo, utiliza o presente remédio constitucional para exigir a conclusão 

de seu pedido, já em sede liminar. A inicial foi recebida postergando o 

pedido liminar para após as informações das autoridades coatoras. O 

Município, por meio da Procuradoria-Geral, prestou as informações, com 

preliminar de prerrogativa de intimação pessoal e, no mérito, postulou pela 

denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo (id. 

29061221). Por fim, o Ministério Público Estadual manifestou pela parcial 

procedência do pedido, a fim de que seja fixado um prazo razoável para a 

autoridade coatora conclua o processo administrativo. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Extrai-se do dispositivo constitucional que o 

mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não 

amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 

de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). Passadas tais considerações, passo a 

análise do mérito. O impetrante afirma que em 25 de outubro de 2019 

protocolou perante aos impetrados, solicitação de adicional de 

insalubridade. Consta que pouco mais de 30 dias solicitou resposta às 

autoridades coatoras, que lhe informaram que deveria aguardar a análise 

do requerimento. Consta que até o ajuizamento da ação o seu pedido não 

tinha sido respondido, extrapolando o prazo legal previsto na legislação, 

motivo do presente mandamus. Perscrutando os autos, patente o direito 

líquido e certo do impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento 

apresentado nos autos, onde fica patente que o prazo para conclusão do 

requerimento do autor foi extrapolado. Conforme informações prestadas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 229 de 935



pela autoridade coatora, o pedido do autor não seria pura e simplesmente 

de informações. Trata-se na verdade de procedimento administrativo que 

exige perícia no local de trabalho do impetrante a fim de que seja 

comprovada a alegada insalubridade. Ainda foi informado que o 

procedimento tramitou normalmente, bem como que o impetrante tinha 

conhecimento dos trâmites legais previstos, bem como acesso às 

informações inclusive via internet. Pelas informações prestadas temos que 

fora elaborado laudo por técnico em segurança do trabalho, bem como 

que tais informações foram repassadas ao setor competente e, em sendo 

constata a insalubridade, esta será paga inclusive retroativamente. O 

procedimento singular do mandado de segurança exige prova 

pré-constituída da alegada lesão ao direito, razão pela qual os documentos 

anexados à exordial devem comprovar, com robustez, a abusividade ou 

ilegalidade na conduta (ou ato) da autoridade demandada. No presente 

caso, temos que o pedido do autor teve regular trâmite perante a 

administração pública, bem como tal informação estaria à disposição do 

impetrante via internet. Não obstante, decorridos cinco meses desde o 

pedido do autor sem que o processo administrativo tenha sido concluído, 

deve ser concedida parcial procedência ao pedido do autor para que a 

autoridade conclua o procedimento. A Constituição Federal garante que 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da Lei Neste sentido: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO A 

INFORMACAO. NÃO PRESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA. 1.Nos limites 

da Lei n. 12.527 (Lei da Transparência) de 2011, que veio reforçar o 

acesso à informação previsto no inciso XXIII do art. 5º da CF, ressalvadas 

as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que devem 

ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 2.A demora 

injustificada da administração em fornecer as informações solicitadas, é 

situação que viola o direito líquido e certo da parte impetrante. 3.Remessa 

necessária a que se nega provimento. (TRF-1 - REO: 

00103693020154013600  0010369-30 .2015 .4 .01 .3600 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 

15/12/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/02/2018 e-DJF1) ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Josiel 

Faustino da Cruz reconhecendo o direito do impetrante a informações 

sobre seu pedido administrativo de adicional de insalubridade, o qual deve 

ser concluído no prazo de 15 dias. Oficie-se imediatamente a autoridade 

impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra 

- MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. Art. 13º. Concedido o 

mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o 

inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica 

interessada. Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, 

incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os 

autos. Intime-se e cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de abril de 2020. 

Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127899 Nr: 6835-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SIMÃO CAMPARINI - 

OAB:286950, DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93063, ED WILSON 

STIFFLER - OAB:11035-B/MT, MARCUS VINICIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 308).Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Após 

o término do plantão extraordinário estabelecido pela Resolução n.º 

313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, encaminhe os autos conclusos 

para as demais deliberações necessárias.Às providências.Tangará da 

Serra/MT 20 de abril de 2020.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196534 Nr: 12087-15.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELSON GOMES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Vistos,

Inviável a nomeação de perito judicial indicado por uma das partes, razão 

pela qual, recebo a manifestação de fls. 215 como de assistente pedricial 

da parte que o contatou.

Outrossim, para a análise da viabilidade de realização da pericia na forma 

pretendida e considerando-se a resposta obscura do IPT, oficie-se ao IPC, 

já cadastrado em cartório para a realização de outras pericias, para que 

apresente esclarecimentos na forma em que solicitado às fls. 206 e caso 

repute viável a utilização de tal método para aferir divergência entre data 

de preechimento e assinatura com margem de erro que não torne 

imprestável o resultado, apresente proposta de honorários periciais.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218249 Nr: 8527-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWALDO LUIZ DALL'IGNA, CELCIZ DE FATIMA 

DALL'IGNA, STELA MARIS DALL'IGNA VIEIRA, MARTA BEATRIZ 

DALL'IGNA, EDSON DALL´IGNA, LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, 

do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste 

em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pela exequente em desfavor da parte executada, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 700/701).Se a penhora for 

positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, se for o 

caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).Acaso 

bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência.Por outro lado, 

expeça-se o necessário para a formalização da penhora de imóvel 

deferida à fl. 736.No entanto, indefiro o cumprimento do ato de avaliação 

em regime de plantão extraordinário, visto que sua execução implicaria na 

prática de atos incompatíveis com o isolamento social, inexistindo urgência 

apta a justificar tais diligências.Após o término do plantão extraordinário, 

cumpra-se a decisão de fl. 736, bem como proceda a intimação de 

eventuais credores que possuem garantias/constrições já vinculadas às 

mencionadas matrículas.Oportunize-se ao exequente manifestação quanto 
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à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de 

venda extrajudicial, consignando-se que na ausência de indicação caberá 

a este Juízo a designação de leiloeiro.Cumpridas as diligências supra, 

conclusos para fixação dos parâmetros nos termos dos artigos 880 e 885 

do Código de Processo Civil.Às providências.Tangará da Serra/MT, 20 de 

abril de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001393-91.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ DE 

MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 25 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-61.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001395-61.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MESSIAS TELMO 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 07/10/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARETA CRISTINA MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/09/2020, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA RIZZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/09/2020, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA CORDEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANASTACIO LOPES DE OLIVEIRA (REU)

ML INTERCAMBIOS LTDA (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/09/2020, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER APARECIDO MORAIS PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/09/2020, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/09/2020, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001143-58.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/09/2020, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LAASS SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001396-46.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCIA 

RODRIGUES CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE 

PERES LESSI, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE POLO 

PASSIVO: FERNANDO LAASS SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BASTOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/10/2020, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MGM - CLINICA DE IMUNIZACAO HUMANA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/10/2020, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONETE SANTANA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/09/2020, às 15h15min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000877-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN MENDONCA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 31482847. Considerando que até a 

presente data não há informação sobre o cumprimento da determinação 

do ID 23973780, hei por bem determinar que sejam solicitadas informações 

ao empregador do executado (JET MASTER INFORMÁTICA) sobre o 

cumprimento da referida decisão, assinalando o prazo de 10 dias para 

resposta, consignando que a ausência de informações poderá importar na 

apuração de eventual crime de desobediência. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO DALLA BONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, informar e 

comprovar (mediante juntada de laudo médico) se o tratamento solicitado 

(medicamento) é por prazo determinado ou indeterminado. Com a juntada, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 24 de 

abril de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE TELES DE MENEZES SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

executado nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa – 

BACENJUD e CAGED (deixo de efetuar busca via INFOJUD, uma vez que 

já anexada ID 30662351). Para realização de buscas no sistema SIEL - 

TRE/MT, deverá a parte reclamante informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), verifique a Secretaria Judicial se os endereços 

resultantes das pesquisas são diversos dos já informados nos autos. Em 

caso positivo, cite-se/intime-se o executado nos endereços localizados, 

nos termos da decisão do ID 21375051. Caso não seja localizado qualquer 

endereço ou sendo idêntico aos indicados no processo, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNA NAISSARA DE MEDEIROS RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado da 

reclamada nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa – 

BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Para realização de buscas no sistema 

SIEL - TRE/MT, deverá a parte reclamante informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), verifique a Secretaria Judicial se os endereços 

resultantes das pesquisas é diverso dos já informados nos autos. Em 

caso positivo, cite-se/intime-se a reclamada, designando-se nova data 

para audiência de conciliação. Caso não seja localizado nenhum endereça 

ou sendo idêntico aos indicados no processo, intime-se o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001512-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CHAGAS DE SOUZA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação da certidão do ID 27718350, bem como 

a informação do endereço atualizado do reclamado Ainton Chagas, 

expeça-se novo mandado de citação para os reclamados Valdiney 

Gonçalves e Ainton Chagas de Souza. Sem prejuízo, certifique-se se 

houve a regular citação dos demais reclamados. Por fim, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração de busca e apreensão, pelas mesmas razões 

constantes na decisão do ID 19731097. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROGERIO GALLEGO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BONAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001397-31.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADEMIR BONAFE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, CRISTIANE SATTLER 

GHISI, GESSIKA BONAFE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão do processo. INTIMO a Parte 

Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARBOSA (EXEQUENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADONIAS ALVES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão do Processo. INTIMO a Parte 

Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002653-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo da suspensão do Processo. INTIMO a Parte 

Reclamante/exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-37.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. DA SILVA TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão do Processo. INTIMO a Parte 

Reclamante/Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE VECHI (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão do Processo. INTIMO a Parte 

Reclamante/Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS GUEDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão do Processo. INTIMO a Parte 

Reclamante/Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Aparecida Soares da Silva (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão do Processo. INTIMO a Parte 

Reclamante/Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-16.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001398-16.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDERSON LIMA 

DOS SANTOS VERCIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

MANOEL POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 06/10/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/07/2020 Hora: 10:00MIN, JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000806-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o requerimento de Id 31182370, tendo em vista que o 

veículo que o exequente pretende recaia a restrição não faz mais parte do 

acervo patrimonial do executado, consoante se verifica no extrato em 

anexo. Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde 

já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002703-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA ARTERO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/07/2020 10:15 MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002708-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE VIRGINIA CAMPOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RONILCE CORREA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 15/07/2020 13:30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002095-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA RODRIGUES CUNHA OAB - 824.949.831-34 (REPRESENTANTE)

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRITZEN (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KAIQUI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001399-98.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIANA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE FATIMA LANI, LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004797-85.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ (REQUERENTE)

NILDO LIMA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0004797-85.2011.8.11.0055 POLO ATIVO:NILDO LIMA 

QUEIROZ e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

ZANCANARO QUEIROZ POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 16:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

29348642 em favor da parte exequente, devendo o valor bloqueado no ID 

29139546 sem levantado em favor da executada. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))
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MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/12/2019, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0010626-47.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0010626-47.2011.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001400-83.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MASSAROLI & 

CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

GESSIKA BONAFE, CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 07/10/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OSTETTI SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020 Hora: 14:30MIN, JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OSTETTI SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020 Hora: 14:30MIN, JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN VILGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de penhora on line, necessário 

que seja apresentado demonstrativo atualizado do crédito, uma vez que 

no cálculo apresentado foram utilizados juros compostos, parâmetro não 

determinado na sentença. Inexistindo determinação expressa na 

sentença, deve ser considerada a incidência de juros simples, 

especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do Decreto Lei 

22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Assim, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 10 dias, trazer aos autos demonstrativo atualizado do débito, 

observando fielmente os parâmetros da sentença. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REYTTER VIEIRA DE FREITAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001401-68.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MASSAROLI & 

CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, 

GESSIKA BONAFE, CRISTIANE SATTLER GHISI POLO PASSIVO: REYTTER 

VIEIRA DE FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001412-27.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DOS SANTOS SILVA OAB - MT0014878A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001412-27.2014.8.11.0055 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

PEREIRA DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO DOS 

SANTOS SILVA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 08/10/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida, bem como no mesmo prazo 

requeira o que entender de direito sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/05/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002086-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0008393-43.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0008393-43.2012.8.11.0055 POLO ATIVO:GILBERTO DO 

NASCIMENTO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 08/10/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011547-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010386-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a exequente para que se manifeste, no prazo de 10 

dias, sobre a petição do ID 31537597. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0016635-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0016635-83.2015.8.11.0055 POLO ATIVO:LIDIO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 08/10/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que o reclamada proceda a 

suspensão dos descontos previdenciários sobre o valor do seu adicional, 

alegando que referido desconto deve incidir apenas na sua remuneração. 

Decido. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da 

presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, o reclamante informa que a reclamada agiu com ilegalidade na 

medida em que está efetuando desconto previdenciário na totalidade da 

sua remuneração, ao passo que os descontos deveriam ser efetuados 

apenas no tocante ao vencimento do cargo efetivo e não sobre seu 

adicional. No entanto, apesar do entendimento jurisprudencial no sentido 

de que não deve incidir descontos sobre a vantagem não incorporável ao 

vencimento para o cálculo de aposentadoria, não há nada nos autos 

indicando que esses valores não integrarão os cálculos da aposentadoria 

da reclamante. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a tese em 

debate, assim decidiu: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

EFETIVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO - 

CARGO EFETIVO - FUNÇÃO COMISSIONADA - NÃO INCIDÊNCIA - ARTIGO 

2º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004 - INTERPRETAÇÃO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 40, PARÁGRAFOS 2º E 

3º - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO TOTAL CORRESPONDENTE À 

UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA APOSENTADORIA - ORDEM 

CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 202 de 28 de dezembro de 2004, que 

determina o desconto do percentual de 11% (onze por cento) sobre a 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade, deve ser 

interpretado conforme a Constituição Federal, parágrafos 2º e 3º, do 

artigo 40, impondo-se que a expressão remuneração total seja 

interpretada como à utilizada para o cálculo da aposentadoria. “Servidor 

público: contribuição previdenciária: não incidência sobre a vantagem não 

incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados 

(CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 

10.12.97).” (STF, RE 463348, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 

Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 EMENT 

VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 

329, 2006, p. 284-288). “A jurisprudência do STJ é no sentido de que não 

incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência 

do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Agravo 

Regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 

10/06/2011) (sic) (MS 111830/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 08/03/2012, Publicado no DJE 30/03/2012) No caso em 

tela, não há nada nos autos comprovando que os valores recebidos a 

título de adicional noturno não serão incorporados no vencimento do 

reclamante quando de sua aposentação. Essa constatação será possível, 

muito provavelmente, após a regular formação do contraditório, não nesta 

sede, em juízo de cognição superficial. Ademais, não fosse o bastante, 

incide também a norma impeditiva emanada do §3º, do art. 300 do CPC, 

visto que, caso venha a ser deferida a medida postulada pelo reclamante, 

o perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório é latente no caso 

em comento, já que conforme mencionado acima não há comprovação 

segura de ilegalidade praticada pela reclamada. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela insuficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, do periculum in mora, 

além da presença do requisito negativo consistente no perigo de 

irreversibilidade do provimento. Com estas razões, ausentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 
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processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSCIELLEM CRISTINA MACEDO DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Indefiro o pedido de inclusão 

de restrição pelo sistema RENAJUD, tendo em vista que não houve 

alteração da última pesquisa realizada no Id 24200639. Caso a diligência 

tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010729-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PARANHOS COITINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, . ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDOMAR PECANHA ACOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a existência de 1 

veículo em nome da parte executada. Porém, sobre ele pende restrição 

anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DOS REIS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON FRANCISCO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Vistos. Conforme 

mencionado na decisão do ID 21407576, este Juizado Especial da 

Fazenda Pública não detém competência para apreciação do pedido de 

declaração de inexigibilidade de débito tributário, em razão da pendência, 

em outro Juízo, de execução fiscal que tem como título a mesma CDA que 

é objeto destes autos (Processo nº 003671-90.2009.8.11.0041 - cód. 

404350 - Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá-MT). Como já decidido, o pedido em referência deve ser 

formalizado pela via própria, nos autos acima referidos, em razão da 

prevenção daquele Juízo para apreciação da matéria. O único pedido que 

pode ser analisado nestes autos é o pleito para condenação do reclamado 

no ressarcimento dos danos morais mencionados na petição inicial. Sob 

esse aspecto, fica evidente que o processo deve ser suspenso, com 

fundamento no art. 313, V, a, do CPC. Com efeito, enquanto pendente 

aquela demanda executiva e, especialmente, enquanto não houver 

informação quanto a eventual preclusão para discussão da higidez do 

crédito tributário naqueles autos, impossível aferir a pertinência ou não 

das alegações do reclamante quanto a eventual ilicitude na conduta do 

Estado reclamado, narrada na petição inicial. Dessa forma, 

configurando-se a hipótese do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, 

determino a SUSPENSÃO deste processo até sobrevenha informação 

quanto ao julgamento definitivo de eventuais embargos à execução ou 

informação de eventual preclusão para interposição de embargos, nos 

autos do Processo nº 003671-90.2009.8.11.0041 (cód. 404350), em 

trâmite perante a Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá-MT. A suspensão ora determinada terá o prazo de um ano (art. 

313, par. 4º, do CPC). Expeça-se ofício à unidade jurisdicional acima 

mencionada, a fim de que, no prazo de 30 dias, preste informações a este 

Juízo a respeito da supracitada execução fiscal, em especial sobre: a) o 

atual estágio da execução fiscal; b) se houve a interposição de embargos 

pelo devedor na execução fiscal lá em trâmite; c) em caso positivo, se já 

houve julgamento definitivo, e para que encaminhe cópias da sentença 

(além de eventual acórdão) e respectivo trânsito em julgado; d) em caso 

negativo, para que informe se eventualmente já decorreu o prazo legal 

sem interposição de embargos pelo executado. Com as informações, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 dias e tornem os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

ser demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em seu benefício são indevidos. A afirmação da reclamante 

deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à 

espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a 

prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação da promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação do financiamento) e o consequente 

indevido desconto de valores em seu benefício. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes à reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência, uma vez que é pensionista e, 

aparentemente, tem como único sustento os vencimentos provenientes da 

pensão por morte, sobre a qual estão ocorrendo os descontos. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato a produzir 

regulares efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência da contratação do seguro, 

o fato de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem 

como o fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais 

prejuízos que os descontos podem produzir. Verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 

296) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando os descontos a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar 

a suspensão da execução do contrato mencionado na petição inicial e, 

consequentemente, determinar SUSPENSÃO dos descontos do benefício 

previdenciário da parte reclamante, sob pena de multa fixa no valor de R$ 
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1.000,00 para cada desconto realizado em desconformidade com esta 

decisão. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-16.2020.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não verifico os 

requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. O 

reclamante informa que está sendo impedido de se rematricular no curso 

informado na petição inicial em razão de um débito de "disciplina 

acrescida", à qual não deu causa. No entanto, pelos documentos 

anexados aos autos é possível vislumbrar que, além do referido débito, 

constam pendentes mais cinco débitos referentes a mensalidades dos 

meses de fevereiro a junho de 2019 (Id 31506596). Sendo assim, não é 

possível inferir, pelo menos neste momento, ser verossímil a afirmação do 

reclamante no sentido de que o impedimento à rematrícula deriva do 

equívoco apontado na inicial. Ao contrário, o que se conclui é que a 

negativa de rematrícula decorre de um aparente inadimplemento de 

mensalidades. Sem a demonstração do pagamento das mensalidades, não 

há como obrigar a reclamada a prestar o serviço sem que receba a devida 

contraprestação. É necessário ressaltar que a jurisprudência é pacífica no 

sentido de que a instituição de ensino não está obrigada a promover nova 

matrícula quando não está recebendo, na forma contratual, sua 

contraprestação, em especial com base no que dispõe a Lei nº 

9.780/1999. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA - ENSINO 

SUPERIOR - RECUSA DE MATRÍCULA POR DÉBITO DE MENSALIDADES - 

LEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. O 

estabelecimento de ensino particular universitário não está obrigado a 

renovar a matrícula de aluno inadimplente com as mensalidades referentes 

a períodos anteriores. (TJSC, 1ª Câmara de Direito Público, MS 290540, 

Relator VOLNEI CARLIN, j. 19.02.2004) MANDADO DE SEGURANÇA - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR - PEDIDO DE 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO, CONTUDO, EM DÉBITO COM AS 

MENSALIDADES DO ANO LETIVO ANTERIOR - RECUSA DA INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA - ADMISSIBILIDADE. À luz dos 

preceitos contidos no artigo 5º da Lei nº 9.780/1999 e no artigo 476 do 

Código Civil de 2002, os alunos inadimplentes com suas obrigações 

pecuniárias não podem exigir da instituição de ensino privado o direito à 

renovação de suas matrículas. Sentença reformada - Recurso provido. 

(TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, APL 992050948082, Relator 

ANTONIO MARIA, j. 23.03.2010) Diante de tais argumentos, fica 

inviabilizado o deferimento da medida de urgência, já que não se 

encontram presentes os seus requisitos, principalmente o fumus boni iuris 

e o periculum in mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300, do CPC, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência antecipada pleiteada 

pela reclamante. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 27 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ISABEL BALANSIN (REQUERENTE)
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 
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prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por ESTADO DE MATO GROSSO em face de DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, os embargos versam sobre o 

acórdão exequendo que não condenou o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, bem como falta de certeza, 

liquidez e exigibilidade do título executivo judicial. O embargado apresentou 

manifestação em concordância com o Embargante afirmou que o Município 

de Tangará da Serra foi condenado ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão a 

embargante. Depreende - se dos autos que o Embargante não recorreu da 

sentença. A Turma recursal manteve na íntegra a sentença recorrida, por 

consequência, condenou o Ente Municipal ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa, (cf. ID n.20333476). 3. Ante 

o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer que o Acórdão condenou o Apenas o 

Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios, 

na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCACIR DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 06 de Fevereiro de 2020, às 08h15m (cf. 

ID n.28904876), embora devidamente citada (cf. ID n.29879211). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

640,00 (seiscentos e quarenta reais)[5], uma vez que a parte ré adquiriu 

produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima citada 

devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

requerida no pagamento de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), que 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na 

forma simples a partir do vencimento de cada obrigação e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada obrigação. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo com os documentos 

juntados com a petição inicial.
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001755-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DANTAS (REQUERENTE)

ELAINE MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

VALQUIRIA DOS SANTOS MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001755-30.2019.8.11.0055. REQUERENTE: DIVA DANTAS, ELAINE 

MARINHO DA SILVA, VALQUIRIA DOS SANTOS MOURA DE ARRUDA, 

VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “Ação 

declaratória c/c obrigação de fazer” proposta por DIVA DANTAS, ELAINE 

MARINHO DA SILVA, VALQUIRIA DOS SANTOS MOURA DE ARRUDA, 

VALQUIRIA SILIRIO DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA objetivando a extensão do regramento estabelecido 

pelo Estatuto dos Servidores Municipais, inclusive direito a estabilidade. 

Alega que, mesmo após a aprovação no Processo Seletivo Público n° 

001/2014, nomeadas através do Ato n° 404/GP/2014, e posse na data de 

23/12/2014, para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde, não obtiveram 

o reconhecimento dos benefícios dos servidores efetivos. Requer assim a 

condenação da reclamada ao pagamento de R$ 39.742,57 (trinta e nove 

mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), 

referente ao retroativo do Adicional de Tempo de Serviços, retroativo do 

Adicional de Progressão em Nível e diferença do aumento salarial desde 

janeiro. Citado, o requerido apresentou contestação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Passa-se ao julgamento. A função de “Agente Comunitário de Saúde” foi 

estabelecida pelo art. 198, §4° da Constituição Federal, sendo sua 

remuneração, regime jurídico e demais peculiaridades regrados pelo § 5° 

deste mesmo artigo, “in verbis”: § 4º Os gestores locais do sistema único 

de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo 

com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos 

específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime 

jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos 

de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de 

saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos 

da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso 

salarial." Regulamentando tal dispositivo constitucional, a Lei Complementar 

nº. 11.350/2006 dispõe, em seu artigo 8º, que tais agentes submetem-se 

ao regime jurídico celetista, salvo se a lei local dispuser em sentido 

diverso. Confira-se: "Art. 8º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os 

Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS 

e pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 

4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico 

estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local 

dispuser de forma diversa." Observa-se que, o Município de Tangará da 

serra/MT, não optou por certificar as contratações anteriores, sob a égide 

da CLT, nos termos da Lei acima descrita, procedendo com o Processo de 

Seletivo Público 001/2014. Não obstante, o Município de Tangará da 

Serra/MT disciplinou a matéria através da Lei n° 4.223/2014, onde criou a 

“função pública dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a endemias”, vez que a Lei Federal determina que o processo de 

ingresso é de Processo Seletivo Público, e não concurso público. Desta 

forma a conclusão é a de que os Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combates a Endemias não são servidores efetivos, tendo em 

vista que não prestaram Concurso Público, e, consequentemente não há 

como atribuir todas as vantagens do cargo público. Por conseguinte, 

inviável a pretensão autoral de percepção de benefícios remuneratórios 

previstos unicamente para os servidores estatutários daquele ente 

municipal, diante da previsão legal expressas na Lei nº 11.350/2006, 

disciplinados especificamente na Lei Municipal de Tangará da Serra/MT nº 

4.223/2014 que prescreve que se trata de contratos por tempo 

determinado. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância 

do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. (g.n.) A Constituição Federal 

prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação 

em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona 

referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado 

em lei. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer 

por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, 

cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. Aplica-se ao Município de Tangará da 

Serra/MT a Lei Complementar n° 103/2006 que autoriza a contratação de 

pessoal por tempo determinado, vejamos: Art. 1. Para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a 

surtos endêmicos; III - desenvolvimento de programas ou campanhas de 

natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, 

educação, esporte ou segurança pública em parceria com outros entes da 

federação ou decorrentes de programas próprios das secretarias do 

município; IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante; 

V - Contratação de professores para rede municipal em substituição de 

diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, quadro de servidores 

da SEMEC, professores indígenas e aulas livres; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 126/2007) (...) Art. 5° As contratações serão feitas por 

prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as 

hipóteses elencadas no artigo 2º, observado o prazo de 36 (trinta e seis) 

meses nos casos do inciso III e VI, e de 6 (seis) meses nos casos dos 

incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante 

justificativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139/2009) No caso, 

o cargo a que a parte autora foi contratada temporariamente está incluído 

no rol acima, desta forma, observadas as regras de contratação. Assim, 

não havendo previsão legal que ampare as pretensões das requerentes, 

sendo certo que o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde são 

o de Contrato Temporário, o pleito se mostra improcedente, haja vista que 

a sua situação não pode ser confundida com os servidores estatutários 

que prestaram concurso público. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 
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julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALEXANDRE FELINTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE CABRAL TENORIO DE FRANCA OAB - AL7820 

(ADVOGADO(A))

JULIA LENITA GOMES DE QUEIROZ OAB - AL9667 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 12 de Dezembro de 2019, às 09h15m (cf. 

ID n. 27317327), apesar de ter sido devidamente intimados (cf. ID n. 

24210295). Neste diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte 

ré COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS – CEAL. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. A autora afirma que foi negativada pela empresa ré 

(cf. comprovante anexo à petição inicial), porém ilustra que não possuí 

relação jurídica com a empresa ré, motivo pelo qual o referido ato seria 

ilegítimo e ensejador de danos de ordem moral. Com efeito, a presunção de 

veracidade decorrente dos documentos constantes dos autos, implicam 

na parcial procedência do pedido, impondo-se o reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica, da ilicitude da inscrição no cadastro de 

inadimplentes e, consequentemente, da reparação aos danos morais 

correlatos (que se configuram in re ipsa, na forma da iterativa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[5]). No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para: a) declarar inexistente o débito inscrito no 

cadastro de inadimplentes em nome da autora, e; b) condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

24 de abril de 2020. LIVRADA A. GAETE. Matrícula 40669 Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento 

de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que 

implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de 

origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no 

cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) 

(grifos inexistentes no original).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001739-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRELIA GOMES MACHADO (REQUERENTE)

ADRIANA CORREIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001739-76.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA CORREIA SOARES, 

SANDRELIA GOMES MACHADO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “Ação declaratória c/c 

obrigação de fazer” proposta por ADRIANA CORREIA SOARES, 
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SANDRELIA GOMES MACHADO em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA objetivando a extensão do regramento estabelecido pelo 

Estatuto dos Servidores Municipais, inclusive direito a estabilidade. Alega 

que, mesmo após a aprovação no Processo Seletivo Público n° 001/2014, 

nomeadas através do Ato n° 404/GP/2014, e posse na data de 

23/12/2014, para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde, não obtiveram 

o reconhecimento dos benefícios dos servidores efetivos. Requer assim a 

condenação da reclamada ao pagamento de R$ 12.823,17 (doze mil 

oitocentos e vinte e três reais e dezessete centavos), referente ao 

retroativo do Adicional de Tempo de Serviços, retroativo do Adicional de 

Progressão em Nível e diferença do aumento salarial desde janeiro. Citado, 

o requerido apresentou contestação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. A 

função de “Agente Comunitário de Saúde” foi estabelecida pelo art. 198, 

§4° da Constituição Federal, sendo sua remuneração, regime jurídico e 

demais peculiaridades regrados pelo § 5° deste mesmo artigo, “in verbis”: 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir 

agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por 

meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 

complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua 

atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 

profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a 

regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente 

de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar 

assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial." 

Regulamentando tal dispositivo constitucional, a Lei Complementar nº. 

11.350/2006 dispõe, em seu artigo 8º, que tais agentes submetem-se ao 

regime jurídico celetista, salvo se a lei local dispuser em sentido diverso. 

Confira-se: "Art. 8º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de 

Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do 

art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma 

diversa." Observa-se que, o Município de Tangará da serra/MT, não optou 

por certificar as contratações anteriores, sob a égide da CLT, nos termos 

da Lei acima descrita, procedendo com o Processo de Seletivo Público 

001/2014. Não obstante, o Município de Tangará da Serra/MT disciplinou a 

matéria através da Lei n° 4.223/2014, onde criou a “função pública dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a endemias”, vez 

que a Lei Federal determina que o processo de ingresso é de Processo 

Seletivo Público, e não concurso público. Desta forma a conclusão é a de 

que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a 

Endemias não são servidores efetivos, tendo em vista que não prestaram 

Concurso Público, e, consequentemente não há como atribuir todas as 

vantagens do cargo público. Por conseguinte, inviável a pretensão autoral 

de percepção de benefícios remuneratórios previstos unicamente para os 

servidores estatutários daquele ente municipal, diante da previsão legal 

expressas na Lei nº 11.350/2006, disciplinados especificamente na Lei 

Municipal de Tangará da Serra/MT nº 4.223/2014 que prescreve que se 

trata de contratos por tempo determinado. É cediço que, os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Aplica-se ao Município de Tangará da Serra/MT a Lei Complementar n° 

103/2006 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, 

vejamos: Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as 

autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 

Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público no âmbito do município: I - assistência e situações de 

calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - desenvolvimento 

de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde 

pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em 

parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas 

próprios das secretarias do município; IV - contratação de professor 

visitante ou pesquisador visitante; V - Contratação de professores para 

rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores 

pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e 

aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007) (...) Art. 

5° As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo 

estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, 

observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, 

e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, 

por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 139/2009) No caso, o cargo a que a parte autora foi 

contratada temporariamente está incluído no rol acima, desta forma, 

observadas as regras de contratação. Assim, não havendo previsão legal 

que ampare as pretensões das requerentes, sendo certo que o regime 

jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde são o de Contrato 

Temporário, o pleito se mostra improcedente, haja vista que a sua situação 

não pode ser confundida com os servidores estatutários que prestaram 

concurso público. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANA TORTOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 
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art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos 

do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). Embora conste no 

termo de audiência de conciliação que o preposto estava representando a 

ré Anhanguera Educacional (cf. ID n.28457510). No entanto, a ré EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCAIONAL S/A, apresentou no prazo a carta de 

preposto de representação em nome de Tiago Francisco dos Passos e 

juntada de contestação. Deste modo, nos termos da parte final do art. 20 

da Lei 9.099/95, afasto os efeitos da revelia no presente caso e passo a 

análise meritória. Vejamos: Narra a autora que teve seu nome negativado 

pela ré por uma dívida, no valor de R$ 218,33 (duzentos e dezoito reais e 

trinta e três centavos), referente a boleto de mensalidade escolar com 

vencimento na data d 07/08/2017. Contudo, salienta que inexistem valores 

pendentes de pagamento, uma vez que houve o pagamento do referido 

débito. Entrementes, embora tenha havido pagamento, afirma que a ré 

incluiu seu nome no referido cadastro de inadimplentes (em 24 de junho de 

2018). Por tal razão, afirma que a cobrança é indevida consubstancia 

grave falha na prestação do serviço que lhe causou danos de ordem 

moral. A ré, em sua contestação, ilustra que não é possível apontar 

conduta ilícita por parte da ré razão pela qual não existe dano moral a ser 

compensado no presente caso, puna pela improcedência da demanda. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos resta 

incontroversa a relação de consumo entre autora e ré, o completo 

adimplemento da obrigação pela autora e negativação posterior a esse ato 

no cadastro de inadimplentes Restando controverso apenas se o fato 

narrado gerou danos de ordem moral à autora. Diante da explanação 

realizada, reputo assistir parcial razão a autora. Isto porque analisando os 

comprovantes de pagamento juntados com a petição inicial é cristalino que 

a obrigação foi quitada. Assim, inexistindo débitos que pudessem ensejar 

a inscrição no cadastro de inadimplentes, antijurídica é a ocorrência desta 

no presente caso. Portanto, entendo que a inclusão no citado cadastro se 

deu por uma falha operacional da ré, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade os danos daí advindos. Assim, considerando ser a ré 

responsável pela negativação, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, 

necessário é que os danos decorrentes desta omissão sejam 

devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação/manutenção 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Outrossim, no tocante a indenização por danos materiais, entendo, com 

fulcro na posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para 

aplicação do instituto estão preenchidos in casu: o engano na cobrança 

indevida não foi justificado (requisito subjetivo), bem como houve 

cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[5]. 

Deste modo, necessário que a ré seja condenada a repetir o indébito de 

forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 3. 

DISPOSITIVO: An o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: A) Declarar inexigíveis 

as cobranças no valor de R$ 218,33 (duzentos e dezoito reais e trinta e 

três centavos), B) Condenar a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR - UNIVERSIDADE 

NORTE DO PARANÁ ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Mantém-se a tutela antecipada deferida 

liminarmente, tornando-se a obrigação de fazer definitiva. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Exempli gratia: [...] 

6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de 
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requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no 

pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano 

injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001795-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA MATOS HERRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001795-12.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CLARINDA MATOS HERRERA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de “Ação declaratória c/c obrigação de fazer” 

proposta por CLARINDA MATOS HERREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA objetivando a extensão do regramento estabelecido 

pelo Estatuto dos Servidores Municipais, inclusive direito a estabilidade. 

Alega que, mesmo após a aprovação no Processo Seletivo Público n° 

001/2014, nomeadas através do Ato n° 404/GP/2014, e posse na data de 

23/12/2014, para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde, não obtiveram 

o reconhecimento dos benefícios dos servidores efetivos. Requer assim a 

condenação da reclamada ao pagamento de R$ 8.679,97 (oito mil 

seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente 

ao retroativo do Adicional de Tempo de Serviços, retroativo do Adicional 

de Progressão em Nível e diferença do aumento salarial desde janeiro. 

Citado, o requerido apresentou contestação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Passa-se ao 

julgamento. A função de “Agente Comunitário de Saúde” foi estabelecida 

pelo art. 198, §4° da Constituição Federal, sendo sua remuneração, regime 

jurídico e demais peculiaridades regrados pelo § 5° deste mesmo artigo, “in 

verbis”: § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias 

por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 

complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua 

atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 

profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a 

regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente 

de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar 

assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial." 

Regulamentando tal dispositivo constitucional, a Lei Complementar nº. 

11.350/2006 dispõe, em seu artigo 8º, que tais agentes submetem-se ao 

regime jurídico celetista, salvo se a lei local dispuser em sentido diverso. 

Confira-se: "Art. 8º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de 

Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do 

art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma 

diversa." Observa-se que, o Município de Tangará da serra/MT, não optou 

por certificar as contratações anteriores, sob a égide da CLT, nos termos 

da Lei acima descrita, procedendo com o Processo de Seletivo Público 

001/2014. Não obstante, o Município de Tangará da Serra/MT disciplinou a 

matéria através da Lei n° 4.223/2014, onde criou a “função pública dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a endemias”, vez 

que a Lei Federal determina que o processo de ingresso é de Processo 

Seletivo Público, e não concurso público. Desta forma a conclusão é a de 

que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a 

Endemias não são servidores efetivos, tendo em vista que não prestaram 

Concurso Público, e, consequentemente não há como atribuir todas as 

vantagens do cargo público. Por conseguinte, inviável a pretensão autoral 

de percepção de benefícios remuneratórios previstos unicamente para os 

servidores estatutários daquele ente municipal, diante da previsão legal 

expressas na Lei nº 11.350/2006, disciplinados especificamente na Lei 

Municipal de Tangará da Serra/MT nº 4.223/2014 que prescreve que se 

trata de contratos por tempo determinado. É cediço que, os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Aplica-se ao Município de Tangará da Serra/MT a Lei Complementar n° 

103/2006 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, 

vejamos: Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as 

autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 

Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público no âmbito do município: I - assistência e situações de 

calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - desenvolvimento 

de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde 

pública, assistência social, educação, esporte ou segurança pública em 

parceria com outros entes da federação ou decorrentes de programas 

próprios das secretarias do município; IV - contratação de professor 

visitante ou pesquisador visitante; V - Contratação de professores para 

rede municipal em substituição de diretores de escolas, coordenadores 

pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e 

aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007) (...) Art. 

5° As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo 

estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2º, 

observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, 

e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, 

por igual período, mediante justificativa. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 139/2009) No caso, o cargo a que a parte autora foi 

contratada temporariamente está incluído no rol acima, desta forma, 

observadas as regras de contratação. Assim, não havendo previsão legal 

que ampare as pretensões das requerentes, sendo certo que o regime 

jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde são o de Contrato 

Temporário, o pleito se mostra improcedente, haja vista que a sua situação 

não pode ser confundida com os servidores estatutários que prestaram 

concurso público. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIR MEURER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002269-80.2019.8.11.0055 Reclamante: CLAUDIOMIR MEURER 

Reclamada: REDE MEDIO NORTE DE COMUNICAÇÕES LTDA Reclamada: 

TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pelo que é inconteste 

que a matéria foi veiculada por ambas as Reclamadas. O Reclamante 

alega na petição inicial que foi veiculada reportagem no site do Reclamado 

com conteúdo extremamente ofensivo à sua honra, imagem e reputação. 

Narra que na data de 20/07/2019 estava reunido com alguns amigos 

praticando atividades desportivas quando foram surpreendidos por um 

estrondo causado por acidente automobilístico e se dirigiram rapidamente 

à via constatando que havia uma vítima de atropelamento. Argumenta que 

uma das pessoas no local era médico e iniciou os primeiros socorros, 

sendo que os demais passaram a sinalizar aos veículos que ali circulavam 

pra que diminuíssem a velocidade, pelo que não havia iluminação. Narra 

ainda que o veículo de reportagem da Primeira Reclamada se aproximou 

em alta velocidade, pelo que inconscientemente arremessou um chinelo 

para advertir o condutor a diminuir a velocidade, no entanto o cinegrafista 

desceu do veículo hostilizando-o e iniciaram uma discussão calorosa, se 

valendo o repórter da câmera de filmagem passou a provocar e capturar 

imagens do autor no intento de reprimi-lo, o qual, mesmo com advertência 

manteve a captura das imagens, pelo que o autor iniciou uma manobra de 

imobilização do profissional, culminando em queda do aparelho de 

gravação. Argumenta que buscou posteriormente a Primeira Reclamada 

por mera liberalidade e pagou pelo conserto da câmera, sendo garantido 

que não seria veiculada imagem, no entanto, não foi o que ocorreu, sendo 

veiculadas imagens distorcendo os fatos, As Reclamadas, em defesa, 

aduz que na reportagem veiculada em seu site possui regular exercício do 

direito de informar, pautada no art. 37 da CF/1988, bem como afirma que 

se trata de notícia verídica, sem cunho especulativo, inexistindo dever de 

indenizar. Analisado o processo e as provas nele produzidas, verifico que 

o Reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, não 

demonstrando os fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do 

artigo 373, I, do NCPC. O Autor refere que houve a exposição negativa e 

excessiva de seu nome a partir da reportagem divulgada pelo Reclamado, 

a qual dava um caráter pejorativo. No mais, não se trata de conteúdo de 

cunho mentiroso ou especulativo eis que a reportagem objetada relatou 

fatos verídicos. Com efeito, diferentemente do que quer fazer crer o 

Reclamante, entendo que a matéria objeto da presente demanda limita-se a 

narrar a situação fática ocorrente, inexistindo expressão de juízo de valor 

acerca dos fatos noticiados, não havendo excesso nas informações, sem 

fazer qualquer comentário desabonador a partir do acontecimento. No 

caso, a veiculação do nome do Reclamante deu-se nos exatos contornos 

de passar ao leitor a ciência a respeito do acontecimento ocorrido, 

pautando-se a conduta da empresa jornalística dentro dos limites do direito 

à informação e liberdade de imprensa, que lhe são constitucionalmente 

garantidos. A esta altura, cito trecho da obra de RUI STOCO (Tratado de 

Responsabilidade Civil; Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 6ª edição, 

2004, p. 1743), na qual enfatiza com propriedade: “Tão importante quanto 

preservar e resguardar a individualidade e a intimidade das pessoas, 

quando necessário, é assegurar o direito de divulgação dos fatos pela 

imprensa quando estes alcancem dignidade e interesse público ou social 

que suplante aqueles.” Destaco dispositivos da Constituição Federal: Art. 

220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º - 

Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. – (grifei) Cito os 

referidos incisos do artigo 5º da CF: IV - é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; XIII - é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer; XIV - é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional; - (grifei) Corroborando: Ementa: APELAÇÕES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL. ALEGAÇÃO DE CUNHO 

DEPRECIATIVO E OFENSIVO À HONRA E IMAGEM DO AUTOR. AUSÊNCIA 

DE EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR A EXPRESSAR OPINIÃO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. Não restou demonstrada a ocorrência de 

conduta ilícita por parte dos réus, na medida em que, da análise da matéria 

publicada, tenho que não restou extrapolado o direito da liberdade de 

imprensa. A reportagem tão somente divulga informações obtidas por meio 

de contato com a Polícia Civil, bem como a própria foto estampada. No 

caso, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado ou excesso dos réus na 

matéria veiculada em telejornal, motivo pelo qual resta reformada a 

sentença, devendo ser julgada improcedente a ação. DERAM 

PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. (Apelação Cível Nº 

70077649929, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 26/06/2018). Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante na petição 

inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
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informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PONTES DE ANDRADE OAB - MT19429/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001999-56.2019.8.11.0055. REQUERENTE: BRUNO ABDEEL DA SILVA 

HURTADO REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT VISTOS. BRUNO ABDEEL 

DA SILVA HURTADO propôs a presente ação ordinária para concessão 

de auxílio de pensão por morte em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, 

alegando ser beneficiária da pensão por morte do servidor público 

estadual (sua mãe) falecida no ano de 2016. Alega que seu benefício foi 

cessado na data em que completou 18 (dezoito) anos, e, portanto, requer 

o restabelecimento e a extensão do pagamento da pensão previdenciária 

ao Requerente até que este complete os 24 (vinte e quatro) anos de idade. 

Contestação anexa nos autos. Fundamentou o requerente que o fato de já 

ter atingido a maioridade civil não o impede de receber o benefício 

postulado desde que ainda esteja cursando a universidade, porque 

apesar da plena capacidade civil, ainda não estaria completamente apto 

para se inserir no mercado de trabalho e diante da necessidade de o 

Poder Público contribuir para a sua formação intelectual, faria jus ao 

benefício. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, de acordo com 

as alegações da inicial e os documentos que instruem o feito, vislumbra-se 

que não há necessidade de dilação probatória no caso em testilha, pois o 

cerne da questão é unicamente de direito, o que dá suporte a um seguro 

desate do litígio, dispensando maiores ilações. Cabe, assim, o julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, não 

havendo preliminares a analisar, nem nulidades a declarar ou 

irregularidades a sanar, fazem-se presentes todos os pressupostos 

processuais bem como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. O pedido deve ser 

julgado improcedente. O mérito da pretensão deve ser analisado 

inicialmente pela legislação aplicável à espécie e, no caso presente, como 

a genitora do requerente era servidora pública estadual do Estado de Mato 

Grosso, é a legislação estadual específica que deve ser analisada a fim 

de se verificar a viabilidade de concessão da pretensão esposada. Ao 

contrário do sustentado na inicial, a Lei 8.213/91 não pode ser utilizada 

como fundamento para o deferimento do benefício porque não estamos 

diante de uma lacuna legislativa a ser integrada por norma análoga ou de 

caráter geral. A Lei 8.213/91, em atendimento à norma de eficácia contida, 

inserta no art. 201 e seguintes da Constituição Federal, regulamenta o 

regime geral de previdência social e não tem aplicação neste caso onde a 

previdência social do servidor público falecido possui regime jurídico 

próprio. Justamente por isso, não vinga a argumentação lançada pelo 

requerente na impugnação à contestação no sentido de que a lei federal 

(no caso a Lei 8.213/91) se sobreporia à legislação estadual regente da 

matéria. Em verdade, não se trata de hierarquia entre as leis, mas sim de 

aplicação de lei em face da competência legislativa. Analisando os termos 

do art. 24, XII da Constituição Federal, conclui-se competir à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente acerca de 

previdência social. Com isso, conclui-se que os entes federados podem 

legislar livremente sobre o regime de previdência social dos seus 

respectivos servidores públicos, competência que encontra limites apenas 

nos preceitos constitucionais e não na legislação federal que regulamenta 

o regime geral de previdência social (Lei 8.213/91) ou em qualquer lei 

federal que regulamente o regime de previdência dos servidores da União. 

Em suma, não se trata de hierarquia legislativa e sim de competência 

legislativa, da qual os estados federados são perfeitamente dotados. Por 

isso forçoso reafirmar: a análise do direito vindicado nesta ação passa 

necessariamente pela verificação da legislação estadual regente da 

espécie. Pois bem, no caso vertente, a norma que regulamenta 

exaustivamente a matéria é a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado de Mato Grosso) 

que, por sua vez, sofreu substanciais alterações com o advento da Lei 

Complementar nº 197/2004. De outro turno, não resta a menor dúvida de 

que nesta sede deve ser observada a Lei 04/1990 já com as modificações 

empreendidas pela lei complementar superveniente, pois já é entendimento 

solidificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 340) que “a 

lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela 

vigente na data do óbito do segurado.” Com efeito, como no caso concreto 

o segurado faleceu no dia 16.05.2009 (p. 28), de rigor a observância da 

norma já modificada desde o ano de 2004. A Lei Complementar 04/1990 

regulamenta as pensões no art. 245 da seguinte maneira: Art. 245 São 

beneficiários das pensões: I - vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, 

separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão; c) o 

companheiro ou companheira designada que comprove união estável 

como entidade familiar; d) a mãe e o pai que comprovem dependência 

econômica do servidor; II - temporária: a) os filhos até que atinjam a 

maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez; (com redação 

determinada pela Lei Complementar 197/2004) b) o menor sob guarda ou 

tutela até 21 (vinte e um) anos de idade. (* revogada pela Lei 

Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004.) c) o irmão órfão de 

pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar 

a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; d) a 

pessoa designada que vivia na dependência econômica do servidor, até 

21 (vinte e um) anos ou se inválida, enquanto durar a invalidez. 

(REVOGADO PELA LC 124/03) § 1° A concessão da pensão vitalícia aos 

beneficiários de que tratam as alíneas “a” a “c” do inciso I deste artigo, 

exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas “d” e “e”. 

§ 2° A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam 

as alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais 

beneficiários referidos nas alíneas “c” e “d”. No caso dos autos, o 

requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente 

previstas para a concessão do benefício, senão vejamos. Mesmo o 

requerente sendo filho da segurada não está contemplado dentre os 

beneficiários da pensão por morte, pois em se tratando de filho do 

segurado, a pensão cessa com o alcance da maioridade civil ou, sendo o 

filho inválido, com o término da invalidez. Note-se que a norma de regência 

não prevê o caso do filho da segurada que seja estudante de modo a 

estender o benefício até o término do estudo universitário; ao reverso, a lei 

é taxativa ao dispor que a pensão cessa quando o filho alcança a 

maioridade civil. Mesmo nas outras hipóteses, que por sinal já foram 

revogadas, o requerente não encontraria espaço para se adequar, porque 

em todos os casos o direito à percepção do benefício está intimamente 

relacionada com a incapacidade civil do benefíciário e, cessando esta, 

cessa também o direito à pensão por morte. A simples ausência de 

previsão legal contemplando a hipótese já é motivo mais do que suficiente 

para a improcedência do pleito, considerando-se o regime jurídico 

administrativo a que a situação está atrelada. Ora, os basilares postulados 

da administração pública insculpidos no art. 37, caput, da Carta da 

República são de trivial sabença de qualquer operador do direito; porém, é 

sempre bom rememorar que o administrador da res pública sempre deverá 

pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Para a solução da quizília instaurada 

neste feito, interessa-nos dissecar melhor o princípio da legalidade que, 

nos ensinamentos da festejada professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, é 

conceituado da seguinte forma: “Segundo o princípio da legalidade, a 

Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das 
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relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da 

vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe. (...) Em 

decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato 

administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou 

impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei.” (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 14ª ed., São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 68) (g.n.) Como se vê, a administração pública não pode ao 

seu próprio alvedrio praticar qualquer ato administrativo não só em 

desconformidade com a lei mas também que não seja pela mesma lei 

expressamente autorizado, aplicando-se este raciocício também no 

tocante ao reconhecimento e concessão de direitos aos administrados, 

sejam eles servidores da administração pública ou não. Diante da 

ausência de previsão legislativa contemplando a hipótese dos autos, isto 

é, de extensão do benefício da pensão por morte ao dependente 

universitário maior de idade até este completar seus estudos, o caso é de 

improcedência do pedido, conforme vem sendo tranquilamente decidido 

pela Jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

TEMPORÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE DE SERVIDOR 

PÚBLICO PAGO AO FILHO MENOR - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO COM O 

ADVENTO DA MAIORIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. São beneficiários da pensão 

temporária os filhos dos servidores públicos estaduais, até que atinjam a 

maioridade civil. Porém, cessa a qualidade de beneficiário quando da 

cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na 

legislação em vigor, conforme rezam os artigos 245, inciso II, alínea “a” e 

250, inciso IV, ambos da Lei Complementar Estadual 04/1990. (TJ/MT – 

número: : 35169 DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, ano: 

2011) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA - MÉRITO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - PRORROGAÇÃO ATÉ A 

CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 

DO STJ - REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR - 

AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto 

contra decisão proferida em ação mandamental, o qual é isento de preparo 

diante de sua natureza constitucional. Nos termos da Súmula 340 do STJ 

para a concessão do benefício de pensão previdenciária por morte rege a 

lei vigente à época do óbito do segurado. De acordo com a nova redação 

do artigo 245, II, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, o direito à 

pensão pelo filho de servidor falecido cessa com a maioridade civil, 

independentemente de estar cursando ensino superior. (TJ/MT – número: : 

62640 DES. JOSÉ TADEU CURY, ano: 2011) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI N.º 8.112/90. ART. 217, 

II. LEI Nº 8.213/91. TERMO FINAL. IDADE LIMITE. 21 ANOS. 

PRORROGAÇÃO. ESTUDANTE. CURSO UNIVERSITÁRIO. SALÁRIO 

FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. O direito à pensão por morte 

deve ser regido pela lei vigente à época do falecimento da instituidora do 

benefício (STJ - AgRg/REsp n. 652.186/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJU 

de 08.11.2004, pág. 291). Impõe-se, pois, a incidência dos arts. 215 a 222, 

da Lei n. 8.112/90, que tratam da pensão por morte de servidor público. II. 

A legislação não possibilita o pagamento da pensão ao dependente após 

completar 21 anos de idade, mesmo que cursando Universidade. 

Precedente da Corte Especial do MS 12982/DF"> MS 12982/DF">STJ: MS 

12982/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 01.02.2008, 

DJ 31.03.2008, p. 1. III. No tocante ao salário-família, o art. 197 da Lei nº 

8.112/90 é expresso no sentido de o aludido benefício "é devido ao 

servidor ativo ou inativo, por dependente econômico". O titular da verba é 

o servidor, razão pela qual falecendo este inexistirá transferência ao 

dependente por direito próprio, com outorga de pensão, diante da 

ausência de previsão legal. IV. Impossibilidade de interpretação ampliativa 

de dispositivo legal que prevê as hipóteses de concessão de pensão por 

morte de servidor público. V. Apelo conhecido e desprovido. (TRF - AC 

200451020001270 RJ 2004.51.02.000127-0 Desembargador Federal JOSE 

ANTONIO LISBOA NEIVA, j: 29.09.2010) Não obstante a nobreza da 

pretensão buscada pelo requerente nestes autos, o fato é que, sem 

autorização legislativa para extensão do benefício da pensão por morte ao 

dependente maior de idade até a conclusão do ensino superior, ao 

requerido é vedado por mero ato administrativo tomar providência desta 

estirpe, sob pena de caracterização de ato de improbidade administrativa. 

Sem previsão legal, a situação não se subsume aos critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, e qualquer atuação do 

Poder Público neste sentido importaria em improbidade administrativa. 

Também não compete ao Poder Judiciário, por intermédio de decisão 

judicial, determinar ao Estado a concessão de um benefício não previsto 

expressamente na norma de regência, sob pena de indevida ingerência 

daquele Poder no âmbito do Poder Executivo e violação do princípio da 

separação dos Poderes consagrado na Constituição Federal (art. 2º, CF). 

A concessão de benefícios desta espécie é uma questão inserida no seio 

das políticas públicas do Estado, externadas em seus diplomas legais 

confeccionados após amplos debates na Casa Legislativa e 

posteriormente sancionadas pelo Chefe do Poder Executivo. Por essa 

razão, qualquer ingerência do Poder Judiciário que venha distorcer os 

valores contidos na legislação estadual, desde que tais valores não violem 

preceitos constitucionais, deve ser repelida. De outro norte, também não 

visualizo nenhuma inconstitucionalidade na legislação estadual que 

normatiza a matéria até porque, como já dito anteriormente, a concessão 

ou extensão de benefícios previdenciários é uma questão inserida no 

âmbito das políticas públicas de cada ente federativo, competindo apenas 

a estes últimos definir por intermédio de seus diplomas legais, os 

benefícios a serem concedidos aos seus servidores e dependentes. É 

verdade que a Constituição Federal coloca a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e que deve por este ser incentivado e promovido 

(art. 205, caput, CF), porém, isto não quer dizer que os entes federados 

devem a qualquer custo e de qualquer modo, propiciar os meios para que 

os jovens tenham acesso e que possam custear o ensino superior. Cada 

ente federativo, no âmbito da sua realidade social e econômica e por 

intermédio de lei, avaliará o modo como a promoção e incentivo à 

educação serão realizados, razão pela qual, não há como reconhecer 

qualquer inconstitucionalidade na norma de regência. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA AURELIA VARNIER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001491-13.2019.8.11.0055 Reclamante: RICARDO ALVES DE CASTRO 

Reclamado: SARA AURELIA VARNIER ME SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 
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qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, eis 

que ausente qualquer vício capaz de ensejá-la, conforme previsão do 

parágrafo primeiro, do art. 330 do CPC. Rejeito ainda a preliminar referente 

à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre quando da 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo à análise do mérito da demanda. O 

Reclamante alega na petição inicial que foi ofendido em sua imagem 

quando compareceu a uma academia da Reclamada para conhecer com 

um amigo, quitou o valor para utilizar os serviços e foi acusado de 

exercício ilegal da profissão por um preposto de maneira grosseira. A 

Reclamada, em defesa, aduz que o Reclamante é coach, profissão esta 

não habilitada e que estava exercendo a profissão no local 

inadequadamente, treinando um membro da equipe de treino que possui. O 

pedido objeto do presente processo está baseado no Direito comum, 

amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Convém ressaltar, também, que a responsabilidade civil 

é uma das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o 

prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, 

que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a 

obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 

2002. Dessa forma, a pretensão do reclamante está condicionado à 

responsabilidade subjetiva, razão pela qual passo a verificar se restaram 

configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a 

conduta culposa, o nexo causal e o dano. Antes da análise da prática ou 

não de ato ilícito pela empresa reclamada responsável, importante 

ressaltar que os fatos são incontroversos, corroborados pelas 

mensagens de WhatsApp anexas, as quais não foram impugnadas. 

Denota-se que um dos áudios refere-se à proprietária do local, a qual 

reconhece os fatos e informa que suspender o funcionário, reconhecendo 

o erro. No mais não há prova nos autos de que o Reclamante estaria 

exercendo ilegalmente a profissão, pelo que, conforme reconhecido pela 

própria Reclamada, estava treinando com um dos membros de sua equipe, 

os quais, por certo, fazem treinamento em conjunto. Desta feita, não 

restam dúvidas da ocorrência das alegadas ofensas sem qualquer 

justificativa para tal atitude da Reclamada, sendo que tampouco restou 

provado que o autor incitou ou revidou às ofensas proferidas. Por último, o 

Reclamado não trouxe ao processo nenhuma prova capaz de 

desconstituir os fatos e provas apresentados pelo Reclamante, não tendo, 

assim, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

impeditivo do direito pleiteado pelo autor, a teor do disposto no art. 373, II 

do CPC. Destarte, impende reconhecer que as ofensas proferidas pela 

Reclamada foram capazes de violar os direitos de personalidade do 

Reclamante, uma vez que foram utilizadas para lesar a sua honra e 

causar-lhe constrangimento público na frente de outras pessoas. Logo, a 

situação relatada destoa-se daquelas previstas como meros incômodos, já 

que o gravame aqui se dá, preponderantemente, pelo agir ilícito da 

Reclamada em expor o Reclamante a situação vexatória. Não fosse esse 

agir, ou a falta dele, não teria o Reclamante passado pela situação de 

desgosto e abalo emocional. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CIVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇA DE COMÉRCIO VAREJISTA. 

INTERPELAÇÃO VEXATÓRIA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. Do afastamento da preliminar de não conhecimento do 

recurso 1. No que tange à preliminar de não conhecimento da apelação 

interposta, aduzida pela apelada nas contrarrazões, sob o argumento de 

que houve ofensa ao artigo 1.010 da lei processual civil, pois a parte 

apelante não atacou todos os fundamentos utilizados na sentença, rejeito 

a referida prefacial, uma vez que o recorrente abordou no recurso 

questões de direito, demonstrando especificamente a sua inconformidade 

com a decisão. 2. Ademais, as razões antes explicitadas atenderam aos 

pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos do recurso em 

questão, estando este devidamente fundamentado, impugnando os pontos 

da sentença que julgou inadequados ao caso em análise. Nada há, 

portanto, nas razões de apelação, que leve o recurso a não ser 

conhecido. Mérito do recurso em exame 3. A parte autora informa que foi 

abordada pelo funcionário da empresa ré, no dia 24 de julho de 2017, 

acusada de furto, sendo constrangida a abrir a sua bolsa na frente de 

todos os transeuntes do local, o que a teria exposto à situação vexatória 

na frente dos demais clientes do referido estabelecimento comercial. 4. Da 

análise dos elementos trazidos ao feito, vislumbra-se que a tese da autora 

veio corroborada do devido suporte probatório, porquanto comprovada a 

ocorrência dos fatos alegados, quais sejam, a abordagem de forma 

ostensiva e vexatória na frente dos demais clientes do estabelecimento 

comercial. 5. Salienta-se que o boletim de ocorrência é documento público, 

presumindo-se a sua veracidade, de acordo com o que estabelece o 

artigo 405 da novel legislação processual, a qual só pode ser infirmada 

por prova extreme de dúvida, ônus que cabia à ré e do qual não se 

desincumbiu, consoante artigo 373 da novel legislação processual. 

Note-se que o documento público precitado foi corroborado pela prova 

testemunhal produzida em juízo. 6. Danos morais. No que tange à prova do 

dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a 

demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza 

compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da 

conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. 7. O valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 

econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano 

não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 

ilícito. Quantum mantido. 8. O termo inicial da incidência dos juros 

moratórios se trata de matéria de ordem pública, podendo ser fixado de 

ofício, independentemente do pedido e do objeto do recurso, marco aquele 

que retroage a data do evento danoso. Inteligência da súmula n. 54 do 

STJ. 9. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte 

recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de 

pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de 

acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus 

parágrafos do novel CPC. Afastada a preliminar suscitada e negado 

provimento ao apelo da ré com disposição de ofício.(Apelação Cível, Nº 

70083577510, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 251 de 935



proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e superada a 

preliminar supramencionada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pois bem. Afirma a parte autora que é 

credora do valor de R$ 831,41(oitocentos e trinta e um reais e quarenta e 

um centavos)[5],, uma vez que a parte ré teria adquirido produtos, porém 

inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal razão, requer a parte 

autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima citada devidamente 

corrigida monetariamente e com incidência de juros. A ré afirma que 

realizou cadastro em seu nome para a realização de compras no crédito 

no mercado, que seu companheiro realizou a maiorias das compras e não 

efetuou o pagamento. Alega que após o fim do casamento se deparou 

com diversas dívidas deixadas pelo seu ex cônjuge. Alega que não possui 

condições financeiras para quitar o débito junto à ré. Diante dos fatos 

narrados, entendo assistir razão à parte autora. Com efeito, ainda que as 

compras foram realizadas sem a autorização da requerida, a divida 

contraída foi em proveito do casal a bem da família, gerando solidariedade 

entre os cônjuges quanto ao pagamento da obrigação. Por derradeiro, os 

artigos do Código Civil estabelecem: Art. 1.643. Podem os cônjuges, 

independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a 

crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; Art. 1.644. As 

dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam 

solidariamente ambos os cônjuges. Nesse sentido, o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO PARA 

COMUNICABILIDADE DOS BENS DO CÔNJUGE - NÃO DEMONSTRADO 

QUE O PRODUTO DA DÍVIDA REVERTEU EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE 

CONJUGAL – ARTS. 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 592, INCISO 

IV, DO CPC - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O cônjuge 

responde pelas obrigações do outro somente quando contraídas em 

benefício da sociedade conjugal, conforme disposto pelos arts. 1.643 e 

1.644 do Código Civil e pelo art. 592, inciso IV, do CPC.(N.U 

0048454-43.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 11/08/2014). Ademais, verifico que não há nenhuma 

abusividade na cobrança realizada pelas autoras, portanto a presente 

ação de cobrança encontra-se inserta no campo do exercício regular de 

direito (cf. art. 188, I do CC[6]). Neste ínterim, com fulcro no art. 6º da Lei 

9.099/95 e de acordo com os documentos constantes dos autos, 

necessária é a procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora 

da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALEMTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a requerida no 

pagamento de R$ 831,41(oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um 

centavos) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada obrigação 

e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 

obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo 

com os documentos juntados com a petição inicial. [6] Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido;

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000651-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ MULETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. As partes informam nos autos que a executada 

cumpriu a obrigação integralmente (cf. ID nº 30935352). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a 

extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Juíza leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 
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decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. C. FERNANDES E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT8852-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e superada a 

preliminar supramencionada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora 

que é credora da ré do valor de R$ 1.332,80 (mil trezentos e trinta e dois 

reais), decorrentes de prestação de serviços inadimplido. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. A ré em sua 

defesa alega que inexiste prova na relação jurídica, que imprescindível a 

comprovação de entrega de mercadoria ou da prestação dos serviços, 

pugna pela improcedência da demanda. Diante dos fatos narrados e das 

provas colacionadas aos autos entendo assistir razão aos autores. 

Depreende-se dos autos que os documentos colacionados pela parte 

autora demonstra a realização do negócio jurídico, juntando ordem de 

serviços assinados pela ré, resta comprovado o pacto entre autora e ré, 

inclusive demonstrando o. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. Com efeito, a ré não 

produziu qualquer prova, ainda que mínima, que corrobore a sua alegação, 

sendo certo que o ônus probatório repousa exclusivamente sobre 

alegações de fato modificativo ou extintivos dos direitos da parte autora, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Neste 

ínterim, de acordo com os documentos constantes dos autos, necessária 

é a procedência do pedido, a, impondo-se o pagamento por parte da ré, 

sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se o réu ao 

pagamento de R$ 1.332,80 (mil trezentos e trinta e dois reais), que deverá 

ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

simples a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária 

pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada obrigação. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ausência de juntada de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato 

unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os 

dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 
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suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré pelas 

dívidas no valor total de R$ 141,40 (cento e quarenta e um reais e 

quarenta centavos) e R$ 94,99 (noventa e quatro centavos e noventa e 

nove centavos), como prova junta certidão de restrição anexa à petição 

inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, em sua 

contestação, aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas, não constituindo qualquer irregularidade do apontamento do 

débito, alegou inexistência de danos morais, requereu o pedido 

contraposto para que a parte autora seja condenada ao pagamento 

referente ao débito no valor de R$ 236,39 (duzentos e trinta e seis reais e 

trinta e nove centavos) por fim, pugnou pela improcedência da demanda. 

Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, de modo 

que colacionou faturas telefônicas, histórico de chamadas, telas 

sistêmicas. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE 

ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS 

DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– 

INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA 

APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 

– REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em 

que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento da 

fatura inadimplida, que perfazem o importe de R$ 236,39 (duzentos e trinta 

e seis reais e trinta e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir da data do vencimento da fatura. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 

de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Processo Número: 1002247-22.2019.8.11.0055
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002247-22.2019.8.11.0055. REQUERENTE: GILMAR LUIS WOMMER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta GILMAR LUIS WOMMER em desfavor de 

BANCO BRADESCO. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/1995. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 
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que nega a existência de débitos com o requerido. Portanto, resta evidente 

que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a 

inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO 

RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. A parte Autora, em síntese, sustenta que a 

negativação inserida em seu nome pela Reclamada nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, desconhecendo a origem do débito nos 

valores de R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos). A parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, pois as faturas por ela colacionadas demonstram 

que o débito negativado provém da utilização do cartão de titularidade do 

Reclamante. A Reclamada trouxe aos autos faturas que informam 

diversos pagamentos realizados para aquela conta, bem como histórico de 

utilização de transações realizadas pelo requerente. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Há, também, o registro de 

inadimplência da Reclamante, cuja soma das faturas corresponde ao valor 

negativado. Todos esses elementos demonstram a relação contratual 

entre as partes, bem como os débitos da parte Reclamante. Não se pode 

negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, 

muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física 

das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que 

evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova 

unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do 

Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

parte Reclamante chegou a pagar faturas. Se pagou, é porque mantinha e 

manteve a relação contratual com a Reclamada. Nesse sentido: 

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO 

DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 346,42 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – 

DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte Autora nega a 

relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que ensejou sua 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 346,42 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Contudo, 

em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico de 

utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do autor, 

situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço constante 

nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. Assim, 

resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, razão 

pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando o dano 

moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos 

constantes na exordial. Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega 

na inicial que não possui nenhum débito com a recorrida, mas não juntou 

nenhum comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a parte 

autora alega a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a parte 

autora altera a versão dos fatos. Litigância de má-fé mantida e que não 

pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da gratuidade de 

justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte que alterou a 

verdade em Juízo. Manutenção da sentença de improcedência pelos seus 

próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (PATRICIA CENI 

DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado 

no DJE 25/10/2018). Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, nada sendo requerido, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

GABRIELA ALBUQUERQUE SABOYA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito 

de ação da autora no presente caso. Isso porque a pretensão de 

ressarcimento refere-se aos valores pagos pela instalação/desinstalação 

do referido ar condicionado e não ao produto em si, esse sim já 

devidamente substituído. Portanto, por não ter ocorrido o ressarcimento 

supramencionado, há fundamento suficiente para rechaçar a tese de 
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inexistência de interesse processual (cf. art. 17 do Código de Processo 

Civil). Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

supramencionada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 04 de Fevereiro de 2020, às 

15h00m (cf. ID n.28826672), devidamente citada(cf. ID n 13347690). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da requerida 

GABRIELA ALBUQUERQUE SABOYA. A revelia é ato processual que 

produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. É 

dizer, a revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. 

Todavia, não tendo a primeira requerida contestado o feito, apresentado 

manifestação ou comparecido em audiência, e havendo verossimilhança 

das alegações da autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Em síntese, as autoras 

narra que na data de 28 de agosto de 2017 adquiram um aparelho ar 

condicionado portátil da marca Comfee no valor de R$ 941,31 (novecentos 

e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sendo a forma de 

pagamento a vista no cartão de crédito da autora. Entretanto, ilustra que o 

produto adquirido não foi entregue. Por tal razão busca a devolução dos 

valores e compensação pelo dano moral suportado. A ré 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET em sua peça 

contestatória, na qual arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou 

inexistência na falha de prestação dos serviços. Sustentou a 

impossibilidade de estornar o valor vendido por "Gabriela Albuquerque 

Saboya”. Sustentou a inexistência de danos morais e o não cabimento da 

inversão do ônus da prova. Pugnou pelo indeferimento da demanda. Ab 

initio, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aventada 

pela parte ré, tenho que a mesma não deve ser acolhida. Sustenta a 

empresa ré que se enquadra no conceito de plataforma de anúncios, não 

sendo vendedora ou fornecedora de quaisquer produtos ou serviços. 

Contudo, à medida em que a parte ré utiliza-se de sua plataforma para 

expor ao consumidor as mercadorias dos vendedores, ela atua como 

intermediadora do negócio jurídico e, por conseguinte, participa da cadeia 

de fornecimento dos produtos, estando caracterizada sua legitimidade 

passiva ad causam. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão às autoras. 

Diante dos documentos arrolados com a petição inicial, se mostra 

inequívoco que a parte autora diversas vezes buscar resolver o imbróglio 

administrativamente, bem como a empresa ré reconheceu a falha na 

prestação dos serviços, prometeu ressarcir os valores gasto na aquisição 

do produtos. Com efeito, a espécie versada nestes autos amolda-se ao 

modelo de responsabilidade pelo fato do serviço, prevista no art. 14 do 

Código Consumerista. Senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Consoante se pode aquilatar do texto legal, na 

responsabilidade por fato do serviço o fornecedor responde, 

independentemente da existência de culpa, pelos defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Dispensada a aferição da culpa 

do fornecedor, este só não será responsabilizado se comprovar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a existência de culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, do art. 14, do 

CDC. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: GRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGMENTO À APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

COMPRA DE PRDUTO VIA INTERNET- PRODUTO NÃO ENTREGUE - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR RAZOÁVEL - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O agravo regimental interposto não 

está apto a modificar a decisão monocrática recorrida, que confirmou 

sentença de parcial procedência de indenização por dano moral 

decorrente do não RECEBIMENTO de PRODUTO adquirido PRODUTO via 

INTERNET. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração 

do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à 

procedência do pleito indenizatório. O valor arbitrado em atendimento ao 

duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e 

dentro dos parâmetros da razoabilidade não comporta reforma. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes (AgRg no RE 

614.967, AgRg no RE 778.371 e REsp 660.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, julg. em 18/09/2014, DJe 01/10/2014). Assim, não se 

desincumbindo apropriadamente do ônus de comprovar a inexistência do 

defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do 

§ 3º, do art. 14, do CDC, tenho que a parte ré deve ser responsabilizada a 

ressarcir os prejuízos sofridos pelo autor em decorrência da falha na 

prestação do serviço. Destarte, é manifesta a responsabilidade da parte 

ré pelos danos suportados pelo autor em decorrência da falha na 

prestação do serviço. Logo, comprovada a não entregado produto 

adquirido pelo consumidor e a negativa de reembolso dos valores pagos. 

Bem como demonstrado o dano moral puro decorrente dessa conduta 

ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos opino a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange a 

devolução dos valores pago no produto. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: 

Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita 

perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da prolação da sentença. Condenar solidariamente as requeridas ao 

pagamento de R$ 941,31 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e um 

centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, na forma simples a partir do pagamento e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data do pagamento do produto. Sem 

custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula nº 40.669 

Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAILZA MATIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 256 de 935



Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000888-37.2019.8.11.0055. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora que o Requerido é seu amigo 

de longa data e, por estar em dificuldades financeiras, tomou emprestado 

do autor o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil reais) e este não efetuou os 

pagamentos correlatos, razão pela qual pretende o pagamento dos 

valores acima mencionados. O réu, ao seu turno, não controverte o 

inadimplemento, porém ilustra que foram utilizados parâmetros acima de 

juros legais no cálculo apresentado pela autora. Após detida análise dos 

autos, é preciso reconhecer que assiste razão ao autor. Explico: Restou 

incontroverso o inadimplemento pelo réu, razão pela qual se mostra 

procedente o pedido indenizatório da autora, nos termos do art. 944 c/c 

art. 186 do Código Civil, restando dúvidas quanto à correção monetária e 

juros aplicados à espécie. Neste ponto, entendo que a mora da obrigação 

de pagar quantia certa discutida nos autos possui natureza ex re (por se 

tratar de obrigação líquida e certa), por tal motivo a incidência dos juros 

deve ser fixada a partir do vencimento da citada obrigação (art. 397 do 

CC) e não da data da citação. Bem como, a correção monetária deve se 

dar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Assim, como dito, resta 

inequívoco que a autora é credora do réu na importância 

supramencionada, que deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir do prejuízo (considerando o pagamento em parcelas, o cálculo 

deverá ser realizado individualmente). Bem como, deverá incidir juros 

simples, na base de 1% ao mês, considerando o inadimplemento de cada 

parcela. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil reais) a titulo de pagamento do 

empréstimo nos termos da exordial, que deverá ser acrescidos de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do 

vencimento da obrigação em 16/04/2016 (considerando o vencimento da 

data da nota promissória) e correção monetária pelo INPC a incidir da data 

do vencimento da obrigação inadimplida; Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de Abril de 2020, LIVRADA A GAETE juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. REQUERENTE: MIRAILZA MATIS DE SOUZA REQUERIDO: 

HEVERTON REDEZ JUNQUEIRA TANGARÁ DA SERRA, 30 de setembro de 

2019. Juiz(a) de Direito
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1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que, embora a ré tenha se feito presente na 

audiência de conciliação, não houve apresentação de contestação à 

petição inicial (cf. ID n.26921743). Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor da ré LUCELIA DIAS BARRETO DOS SANTOS. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 
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resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que suportou danos materiais 

em virtude de acidente de trânsito provocado pela requerida. Por essa 

razão, pugna a condenação da ré ao pagamento no valor$ 3.074,00 (três 

mil e setenta e quatro reais), devidamente corrigida monetariamente e com 

incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da 

não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implica na procedência do pedido, pelo que é a 

parte autora credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte 

da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. Por conseguinte, configurada a culpa do réu pela 

colisão verificada entre os veículos, cumpre-lhe arcar com o prejuízo de 

ordem material suportado pelo autor, no valor de R$ 3.074,00 (três mil e 

setenta e quatro reais), conforme nota fiscal (ID n. 15484360), 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar a requerida ao pagamento R$ 3.074,00 

(três mil e setenta e quatro reais), que deverá ser acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a incidir da data do evento 

danoso. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Processo Número: 1002243-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE LERNER PRANDO DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é a inversão do ônus da prova, com 

fundamento no 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao autor. A preliminar de ausência de comprovante de endereço em nome 

da parte autora não merece ser acolhida, uma vez que a ré colacionou 

extrato do SERASA de cumprimento da liminar que consta o endereço da 

autora nesse Município (cf. ID 29941219), sendo a competência desse 

juízo[1], demais disso, a extinção prematura do feito afronta os princípios 

de inafastabilidade da jurisdição e a de acesso à justiça contidos no art. 5º 

da XXXV da CF. Presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. O 

autor narra que foi negativado em órgão de restrição de crédito por ordem 

da ré, por uma dívida no valor de R$ 12.912,40. (doze mil novecentos e 

doze reais e quarenta centavos), conforme prova certidão anexa à inicial. 

Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. Por 

conta disso afirma que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, 

devendo ser reparada em dano moral. A ré, em sua contestação, afirma 

que a autora efetuou contratação de crédito pessoal na condição de 

avalista da empresa G DE VARGAS AUTO ELÉTRICA-ME, porém, por ter a 

autora inadimplido sua obrigação, a inclusão no cadastro de inadimplentes 

se deu de modo devido – enquanto exercício regular de direito. Ademais, 

salienta que a parte autora não trouxe provas narrados na exordial e que 

não comprova falha na prestação dos serviços. Alega, por fim, inexistir 

danos morais a serem compensados. Diante dessa negativa, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por 

fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança 

dos serviços bancários e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum contrato 

assinado justificando os débitos cobrados e os serviços que afirma ter 

fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas juntadas estão provas unilaterais, 

por essa razão, são imprestáveis a demonstrar a suposta relação jurídica 

entre as partes Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que 

a contratação em questão se mediante fraude perpetrada por terceiro. 

Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio jurídico válido e 

eficaz apto a ensejar as cobranças em nome do autor. Aliás, é oportuno 

consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do 

fornecedor de serviços, não podendo o consumidor responder por 

eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência desta não 

caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se o 

fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Por tudo isso, 

ausente à comprovação de que os serviços foram de fato contratados, 

conclui-se pela sua inexistência, sendo procedente a declaração de 

inexistência do débito pretendida, bem como a inexigibilidade de quaisquer 

valores relacionados ao contrato em questão. Neste contexto, inexistindo 

contrato entabulado entre as partes, no tocante a contratação de 

empréstimo pessoal na condição de avalista, a inclusão no cadastro de 

devedores ocasionou danos de ordem moral suportados pela parte autora, 

que prescindem de comprovação fática, na forma da iterativa 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça[2]. A responsabilidade 

pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[3]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 
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responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. 2. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar a contratação em nome do autor por terceiro fraudador 

concorreu diretamente para a ocorrência do fato danoso suportado pelo 

autor. Assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, mesmo que de 

forma concorrente, danos de ordem moral ao autor. Ainda, é oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, conforme julgado abaixo colacionado: DANO MORAL - 

RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré responsável pela da 

negativação do autor, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos desta 

negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência o contrato nº UG 131730000000920030 e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. b) Condenar a 

ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título 

de danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Mantém-se a tutela antecipada deferida 

liminarmente, tornando-se a obrigação de fazer definitiva. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020 LIVRADA A. GAETE Juíza 

Leiga. Matrícula 40669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] LEI 9.099/95 Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: II - do lugar onde a obrigação deva ser 

satisfeita; [2] [...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos 

de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 

17/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 

08/03/2019) [3] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012433-87.2016.8.11.0055
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1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 
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posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 03 de Setembro de 2019 às 14h00 min 

(cf. ID n. 23206184), embora devidamente intimada na pessoa do seu 

patrono constituído (cf. ID n.13507258). Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Narra a autora que realizou compras no estabelecimento da ré, 

parcelando o pagamento em 04 cheques pre datados. Entretanto, devido a 

dificuldades financeiras não conseguiu adimplir os débitos. Sustentou que 

a ré passou a fazer cobranças em seu desfavor utilizando-se de redes 

sociais, especialmente a plataforma Facebook, inclusive postou foto dos 

cheques emitidos pela autora. Afirma que a ré propalou ameaças via 

WhattsApp fato que ocasionou o registro de Boletim de Ocorrência. 

Noticiou que as ofensas continuaram, passando a também ser propaladas 

perante o Facebook profissional e Instagram da autora. Alega que sofreu 

constrangimento em mídia social perante conhecidos, amigos e clientes. 

Por tal motivo, pleiteia reparação por danos morais. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, impondo-se a parte ré o pagamento dos danos 

morais suportados pela parte autora, na forma do art. 186 c/c 944, do 

Código Civil. Depreende-se dos autos que a ré atribuiu publicamente à 

autora o não pagamento dos cheques. O fato da existência ou não do 

débito não tem relevância para o deslinde do feito. Isso porque, ainda que 

existente a dívida, não é dado ao credor realizar a cobrança vexatória. As 

redes sociais constituem uma aplicação da internet cuja finalidade é 

relacionar as pessoas. Representam, pois, uma ferramenta de interação, 

relacionamento e conversação entre indivíduos que visam a criação ou 

manutenção de vínculos pessoais ou comerciais. Contudo, o uso desta 

tecnologia, não pode se dar de forma indiscriminada, impondo-se a 

observância de limites protetivos aos direitos da personalidade de seus 

usuários. No caso, a manifestação da requerida se deu de forma indevida, 

porquanto dispõe de meios legais para fazer valer o seu direito de crédito, 

afigurando-se inadequada, portanto, a exposição constrangedora do fato 

em rede social não destinada para esse fim. Ademais, a requerida não 

cobra diretamente os valores que entende devido, mas noticia a pendência 

financeira de modo que autoriza a conclusão de intenção reprovável de 

denegrir a imagem da autora, extrapolando os limites da liberdade de 

expressão e do direito de crédito, em afronta direta à imagem da parte 

autora. Por derradeiro, o direito à imagem, tutelado previsto no art. 5º, 

incisos V e X da Constituição Federal, veio também estatuído no art. 20 do 

Código Civil, que dispõe: "Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias 

à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 

divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 

exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser 

proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, 

se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 

destinarem a fins comerciais”. Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na 

forma simples a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (súmula 362 do STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 25 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 25 de Abril 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 
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especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 30596002). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 27 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011821-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ARLINDA ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

8011821-52.2016.8.11.0055 Reclamante: ARLINDA ALMEIDA DE ARAUJO 

Reclamado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. A reclamante ARLINDA ALMEIDA DE ARAUJO propôs 

a presente ação de indenização por danos morais em face do reclamado 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, sob o fundamento de que 

teve seu nome inserido indevidamente nos registros dos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de um empréstimo tomado pela autora, 

conforme contratado, não sendo a reclamante inadimplente, pois fez um 

empréstimo consignável com a autorização para desconto em folha de 

pagamento. O banco reclamado apresentou contestação aduzindo 

preliminarmente inépcia da petição inicial sob alegação de fundamentação 

mínima do pedido não comprovada e ausência de documentos 

indispensáveis para propositura da ação, o que desde já deixo de acolher 

por entender que tal preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual 

o analisarei. No mérito aduz em síntese, que a autora teve seus descontos 

suspendidos em 12/2012, 01/2013 e 01/2015 o que gerou o atraso do 

pagamento do contrato e que em razão deste atraso o contrato está em 

atraso, o que teria gerado a negativação do nome da parte autora. Afirma 

ainda que incumbe a parte autora a informar a instituição bancária, ora 

contestante, a respeito de qualquer alteração em sua situação financeira, 

tal previsão está expressa no contrato apresentado nesta oportunidade, 

conforme observa-se na cláusula 2.5, agindo o banco em exercício 

regular de direito com a inscrição do nome da autora inadimplente nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e superadas as preliminares, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: Denota-se que os autos 

retornaram da Turma Única Recursal acolhendo as alegações do 

Reclamado quanto a necessidade de realização de prova documental. No 

ID. 22483672 foi juntado o Ofício nº 127/2019/APSTAN, encaminhado pelo 

gerente do Instituto Nacional de Seguro Social com informações e extratos 

detalhados de créditos. A priori, no caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 8.078/1990). No que tange ao mérito, 

verifica-se que o caso em questão necessita de solução consistente em 

dirimir se houve lançamento indevido do nome da autora nos serviços de 

proteção ao crédito por conduta ilícita do banco requerido, e o nexo de 

causalidade entre esta conduta e eventuais danos ocasionados à 

reclamante. A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, 

importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão 

de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que 

fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o 

disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. O pedido inicial está baseado 

no Direito comum, amparada pelos artigos 186 e 187 do Código Civil de 

2002, dessa forma, a pretensão da autora está condicionada à apuração 

dos requisitos próprios da responsabilidade civil, razão pela qual passo a 

verificar se restaram configurados os seus elementos, quais sejam, a 

conduta, o nexo causal e o dano. Saliente-se que, tratando-se de relação 

de consumo, prescinde-se da comprovação de culpa por parte da 

reclamada. Conforme instrumento juntado pelo banco reclamado, a 

reclamante realizou contrato de empréstimo, sendo estipulado que o 

pagamento das parcelas mensais contratadas seria mediante consignação 

em folha de pagamento. Da análise do documento emitido pelo SPC BRASIL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 261 de 935



em 01/07/2016 (cf. ID 6369097), observa-se que o banco reclamado 

indicou o débito total do empréstimo da autora com os encargos de 

inadimplência (R$ 1.764,00) que levou à inscrição do nome da reclamante 

aos órgãos de proteção ao crédito. O contrato de empréstimo foi claro na 

disposição quanto a forma de pagamento das parcelas, constando que 

seria mediante desconto em folha de pagamento, cumprindo a autora sua 

obrigação de autorizar a consignação em folha quando da assinatura do 

contrato, e, ainda, possui documento emitido pelo INSS de que referido 

contrato está encerrado com o desconto 60/60, conforme documento 

emitido em 06/02/2017, bem como através do Ofício apresentado no ID. 

22483676. Por isso, não há que se falar em inadimplência por parte da 

reclamante que cumpriu com sua obrigação de autorizar o desconto em 

sua folha de pagamento, o que não poderia a empresa reclamada 

considerar vencida antecipadamente todas as parcelas do empréstimo e 

lançar o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito pelo débito já 

autorizado para desconto em folha. Verifica-se, assim, a falha grave no 

sistema operacional da empresa reclamada e sua negligência em não 

proceder a solicitação dos descontos conforme contratado. Por efeito, 

não tomando os cuidados necessários com a checagem para o não 

lançamento do nome da autora no SPC por dívida de contrato de 

empréstimo com consignação em folha de pagamento que somente 

caberia o pagamento direto ao banco caso fosse suspenso o desconto, o 

que não foi o caso, é responsável pela reparação dos danos morais 

advindos do lançamento indevido que, diga-se de passagem, é dano 

presumível in re ipsa. Nesse diapasão, é mister trazer à baila os seguintes 

julgados: CIVIL. INSCRIÇÃO. SERASA. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. - No caso de empréstimo 

consignado em folha de pagamento do servidor, a responsabilidade da 

correta cobrança é das partes contratantes do convênio - instituição 

financeira e órgão público. Assim, a inscrição do nome do servidor na 

SERASA decorrente da falha operacional do convenente e do banco, em 

conjunto, configura o dano moral. - Havendo dois pedidos - ressarcimento 

em dobro e indenização por danos morais - e apenas um deles é julgado 

procedente, é de se declarar a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 

21 do CPC. - Apelações e recurso adesivo improvidos. (Apelação Cível nº 

353777/PE (2000.83.00.012680-9), 4ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. 

Marcelo Navarro. j. 09.05.2006, unânime, DJU 02.08.2006). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA NA SERASA - 

DESNECESSIDADE DE PROVA. Não há como acolher a alegação de que o 

apelado não sofreu dano moral indenizável, uma vez que, conforme 

remansosa jurisprudência do STJ, nos casos de inscrição indevida na 

SERASA, o prejuízo moral decorre da simples inscrição. Age com 

negligência a prestadora de serviços de telefonia que não faz a devida 

conferência da documentação na hora de habilitar linha telefônica. 

(Apelação Cível nº 2.0000.00.486053-7/000, 16ª Câmara Cível do TJMG, 

Juiz de Fora, Rel. Batista de Abreu. j. 25.01.2006, unânime, Publ. 

10.03.2006). Logo, se foi o próprio reclamado quem procedeu à indicação 

de inscrição do nome da reclamante nos órgãos de restrição ao crédito, 

certo é que presente está o nexo causal, já que foi este ato, o da 

negativação do seu nome, que acarretou o constrangimento moral, pois 

caso a reclamada não tivesse agido de forma negligente, certamente a 

reclamante não teria sofrido o abalo moral que originou esta reclamação. 

Nesse passo, importante ressaltar ainda que o dever de indenizar, em 

casos da espécie, resulta, em última análise, uma vez que, apesar de ser 

direito do credor o lançamento do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes, quando tal lançamento se mostra indevido, há evidente 

abuso na utilização de tal direito, fazendo incidir o dever de indenizar 

previsto no art. 187 do Código Civil. Assim, a reclamada deu causa ao 

dano moral experimentado pela autor no caso vertente, restando 

patenteada inclusive a gravidade da culpa. Ademais, não há dúvidas 

acerca dos danos experimentados pela reclamante que, como dito 

alhures, se tratam de prejuízos in re ipsa. Calcado na Teoria do Interesse, 

arriscamo-nos a apresentar uma definição de dano, como sendo a lesão a 

um interesse juridicamente protegido. Em suma, o que o Direito tutela, o 

dano vulnera. Por fim, cumpre ressaltar que o dano é também a medida da 

indenização, regra básica adotada pelo legislador no art. 944, caput, do 

Código Civil de 2002. Com o indevido lançamento do nome do reclamante 

nos serviços de proteção ao crédito, é certo o dano moral sofrido. Essa 

lesão foi utilizada como causa de pedir no momento da propositura da 

ação, estando preenchido o requisito da atualidade, verificando-se com 

clareza que também ainda subsiste, dada a permanência dos efeitos dos 

atos da reclamada. O nexo causal é a interligação entre a ofensa à norma 

e o dano sofrido; é a ponte entre o dano e a conduta; é a causa do dano. 

No caso vertente, evidenciou-se que a negligência da reclamada foi a 

causa do lançamento indevido, e que levou aos danos experimentados 

pelo reclamante. Sendo assim, tais danos devem ser ressarcidos pela 

empresa ré, em conformidade com o artigo 186 e 187, do Código Civil de 

2002. No tocante à fixação do valor a título de danos morais, deve-se 

considerar, além da posição social do ofendido, a capacidade econômica 

do ofensor, o grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena 

ao infrator, o caráter pedagógico e a compensação ao lesado, 

observando-se sempre que a indenização por dano moral não pode 

erigir-se em causa determinante de enriquecimento sem causa. Assim, 

atento às diretrizes acima alinhadas e das circunstâncias fáticas trazidas, 

concluo que o valor de R$ 8.000,00, se mostra suficiente para os fins a 

que se propõe a indenização. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, para: a) Declarar indevido o lançamento do nome da autora no SPC 

referente ao contrato nº 20115892909240000000000; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data da inclusão no cadastro de inadimplentes 

(Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Mantém-se a tutela antecipada 

anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROMAGNA GONZALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT23192/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000088-09.2019.8.11.0055 Reclamante: PATRICIA ROMAGNA 

GONZALES Reclamada: TEMPER ROSA INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 
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decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Deixo de acolher o pleito de 

extinção do feito por necessidade de pagamento de custas processuais 

re fe ren te  aos  au tos  an ter io rmente  p ropos tos  de  n º 

100161530.2018.8.11.0055, pelo que as custas e taxas foram 

devidamente quitadas conforme ID. 17520237 e ID. 17520541 daqueles 

autos. Passo à análise do mérito. Alega a Reclamante que adquiriu em 

30/05/2017 04 (quatro) folhas de vidro cristal, marca TR, cor bronze, esp. 

06 mm, perfil fosco, de 650x630mm e esquadrias de instalação; 06 folhas 

de vidro cristal, marca TR, cor bronze, esp. 06 mm, perfil fosco, de 

580x630mm e esquadrias de instalação; 04 folhas de vidro cristal, marca 

TR, cor bronze, esp. 06 mm, perfil fosco, de 480x630mm e esquadrias de 

instalação; 01 folha de vidro cristal, marca TR, cor bronze, esp. 08 mm, 

perfil fosco, de 580x630mm e Kit’s MTFLECK Latão Fosco, com prazo de 

entrega registrado para 28 dias, conforme orçamento constante no ID. 

17521400, no entanto o prazo foi extrapolado em diversas tentativas. 

Argumenta que em janeiro/2018 a empresa compareceu para instalar os 

vidros, porém ao contrário dos vidros temperados de cor bronze, a 

Reclamada procedeu à instalação de vidros espelhados, o que não foi 

aceito. Em defesa, a Reclamada afirma que os fatos ocorreram por culpa 

exclusiva da Reclamante, pelo que compareceu ao local em duas 

oportunidades, tendo constatado que a base para instalação estava fora 

do nível, ocasionando a perda dos vidros cortados. Argumenta que foi 

ofertado o vidro espelhado que aceita um trabalho diferenciado, no 

entanto a Reclamante não aceitou justificando que não era o que havia 

adquirido. A princípio, verifica-se que é incontroversa a existência da 

oferta do produto e que foram ofertados posteriormente produtos diversos 

do adquirido. Denota-se que não restou demonstrado nos autos a 

impossibilidade de instalação dos vidros adquiridos pela Reclamante, bem 

como resta confessado que os vidros eram cortados de acordo com o 

necessário para instalação, não restando justificado o fato de terem 

cortado o vidro em duas oportunidades fora das medidas do local, as 

quais, por certo, foram realizadas pela própria Reclamada. No mais, 

embora afirme que local seria possível somente a instalação de material 

diverso, não apresenta qualquer evidência técnica nesse sentido, 

apresentando somente alegações sem fundamentação. Desta feita, 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, (art. 373, II do NCPC), não impugnando os documentos 

apresentados, nem mesmo demonstrando claramente o porquê de não 

cortar os vidros na medida do local de instalação, restando configurada 

falha na prestação dos serviços, majorada pelo descaso perpetrado ao se 

omitirem quanto a uma resolução administrativa. Embora se trate de 

descumprimento contratual, entendo que no caso concreto, configurado, 

de forma excepcional, o dano moral. Isto porque se trata de uma relação 

de consumo e, neste sentido, o CDC[1] veda a veiculação de propaganda 

enganosa, o que se verificou no caso dos autos, pelo que não houve 

cumprimento da oferta. Diante disso, além do fato da propaganda 

enganosa, o que se revela como um descaso para com o consumidor, a 

situação vivenciada pela autora, certamente trouxe sentimentos de 

angústia, superam os meros dissabores decorrentes do descumprimento 

e posterior omissão quanto à resolução. Corroborando: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SITE DE 

VENDAS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. REVELIA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. A ré Hotel Urbano 

Viagens e Turismo é parte legítima passiva a figurar na presente demanda, 

uma vez que ao propagandear e vender o pacote de viagem a ser 

operado pela segunda ré, faz parte da cadeia de consumidores, sendo 

solidariamente responsável por eventuais danos decorrentes de vícios ou 

falhas na prestação de serviços. Inteligência do art. 18, do CDC. Fatos que 

ensejaram os danos materiais presumidamente verdadeiros em razão da 

revelia da ré, bem como devidamente comprovados pelos autores. Embora 

se trate de descumprimento contratual, excepcionalmente configurados os 

danos morais em razão da propaganda enganosa e falha na prestação 

dos serviços. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um 

dos autores, corrigido monetariamente pelo IGPM a contar do presente 

acórdão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação. Ônus sucumbenciais redimensionados diante da sucumbência 

exclusiva da ré. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075740357, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). No mais, diante da informação contida nos autos 

de entrega do produto e estorno dos valores, o valor restituído deverá ser 

abatido do valor da condenação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos materiais sofridos, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% 

a.m. do desembolso. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido 

de juros de 1% a.m. da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CANDIDO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002150-22.2019.8.11.0055 Reclamante: ROSANA CANDIDO DA ROCHA 

Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 
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supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de interesse 

de agir, a qual se confunde com o mérito. Passo ao julgamento do mérito. 

A Reclamante pretende ver cancelado o débito decorrente da Certidão de 

Dívida Ativa nº 2017400126, relativa a débito de IPVA do veículo de sua 

propriedade vencido em janeiro de 2017, adimplido no dia 21.08.2017. Em 

defesa o Reclamado afirma que foi atendida a pretensão deduzida ao 

desaparecer o interesse processual por ter cancelado o protesto objeto 

da demanda, não ultrapassando o mero dissabor da vida cotidiana. Em 

análise aos fatos e documentos constantes dos autos, não há dúvida no 

sentido de que a Reclamante, em que pese em mora, adimpliu com sua 

obrigação. Os pagamentos, ocorridos ainda no ano de 2017, estão 

demonstrados por meio do documento do ID. 24347709. No mais, 

consoante é possível verificar pelo teor dos documentos do ID 24347129 e 

ID 24347134, o título em referência (CDA) foi apontado para protesto em 

data de 13.08.2018 e efetivamente protestado, por ausência de 

pagamento, no dia 17.08.2018. Assim, resta evidenciado, que o Estado 

Reclamado promoveu o protesto do título em momento muito posterior ao 

completo adimplemento da dívida. Nesse sentido, resta evidenciado o ato 

ilícito praticado pelo Estado reclamado, porquanto levou a protesto título 

cuja obrigação já havia sido há muito adimplida, gerando a consequente 

inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. O dano, no 

caso em análise, é resultante da falha operacional do Reclamado que 

protestou indevidamente a autora por dívida já quitada, prescindindo de 

qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, 

pois a simples constatação de protesto indevido, quando não comprovada 

a regularidade da dívida, é suficiente à configuração do dever de 

indenizar. O indevido protesto de título e a inscrição indevida acarretam 

dano moral indenizável, tratando-se do chamado dano moral in re ipsa. 

Corroborando: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO 

QUITADO. DANO MORAL PURO OU “IN RE IPSA”. DESNECESSIDADE DA 

PROVA DO PREJUÍZO. QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DO BI 

NÔMIO REPARAÇÃO X PUNIÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. 

INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO 

DE REEXAME DA DECISÃO. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

DISPOSTOS NO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Cível, Nº 70082827833, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 

19-12-2019). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR o Reclamado a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. 

Mantenho a liminar deferida no ID. 25049849. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELINA SCHAFER VILAS BOAS BARBOSA (REQUERIDO)

CLEBER STEVES BARBOSA (REQUERIDO)

MEGA SHOP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL ALEXANDRE PEDROSO TANOS OAB - SP158665 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de ação de danos materiais e danos morais 

oriundos de contrato de compra de máquina de criolipólise entabulado 

entre as partes. Depreende dos autos, que no contrato firmado entre as 

partes foi estabelecido o foro de eleição a Comarca de Atibaia- SP, 

conforme cláusula 6ª, (ID 26300449). Cabe ressaltar, que deve ser 

observada a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, nos 

termos do art. 63 do CPC, dispõe: Art. 63. As partes podem modificar a 

competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 

proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Ademais, verifico que o 

caso dos autos não está calcado em desequilíbrio contratual em razão de 

hipossuficiência, tampouco em relação de consumo, de modo que não 

subsiste motivo para se afastar a previsão legal que determina a 

prevalência do foro de eleição, assim como o preceituado pela Súmula 335 

do STF, in verbis: “É válida a cláusula de eleição do foro para os 

processos oriundos do contrato.” Neste sentido, colaciona-se o seguinte 

julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1005721-69.2019.8.11.0000AGRAVANTE: UTA - UNIAO DAS 

FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE AGRAVADO: UNIFLOR-UNIAO 

DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHOEMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA 

DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL E MARCA C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – FACULDADES QUE ERAM PARTE 

DE UM MESMO CONGLOMERADO – VENDA DE UM DOS CÂMPUS – 

MANUTENÇÃO DO USO DO NOME PELA UNIDADE VENDIDA – CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO– VALIDADE – RECURSO PROVIDO. Se a 

controvérsia decorre de CONTRATO de Compra e Venda e nele há 

cláusula de ELEIÇÃO de FORO, ela deve ser observada, uma vez que “É 

válida a cláusula de ELEIÇÃO do FORO para os processos oriundos do 

CONTRATO” (Súmula 335 do STF). (N.U 1005721-69.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019). Tendo sido a ação proposta 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra- MT, 
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local diverso do foro de eleição, entende-se ser o caso de extinção do 

feito, sem julgamento de mérito. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, nos 

termos do artigo, DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA deste Juízo dos 

Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, III e § 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A Exequente informa nos autos que a executada 

cumpriu a obrigação (cf. ID nº 21123504). Assim, havendo comprovação 

da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a extinção do 

presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Juíza leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 31541125). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 27 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR DELLALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001382-96.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADELAR DELLALIBERA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA 

ajuizada por ADELAR DELLALIBERA em desfavor do DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração de nulidade do lançamento fiscal das CDA´s de n° 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 265 de 935



2017237842, 2017271096 e 2018176883, bem como a cobrança de 

valores dos anos de 2018 e 2019 ainda não inscritos na Dívida ativa. 

Liminar concedida nos autos para determinar a suspensão da exigibilidade 

de todo e qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade 

decorrente do veículo descrito na petição inicial, cujo fato gerador tenha 

ocorrido após o cumprimento do mandado de imissão na posse ocorrido 

no dia 22.9.2010, vencidos ou vincendos. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito e do Estado; 

aquele por se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria 

detentora de responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em 

circulação; e, deste, por ser o sujeito ativo do IPVA. É o suficiente a 

relatar. Desta forma, passo ao exame da legalidade do lançamento do 

crédito tributário. Fundamento e decido. O requerente alega, em síntese, 

que vem sofrendo cobranças indevidas de IPVA inscritos em dívida ativa, 

referente ao veículo Camionete Marca GM, Modelo Silverado 4.1, Ano 

1997, Modelo 1997, Placas CJQ 7690, Renavam 681892277, o qual foi 

objeto de ação judicial e consequentemente retirado de sua propriedade 

em setembro de 2010, em razão do cumprimento do mandado de imissão 

da posse expedido nos autos do Processo nº 2006/135 (Código 55142) 

em favor de terceiros, ocasião na qual passou a não compor mais o 

patrimônio do requerente. Sustenta que todos os impostos e taxas 

decorrentes da propriedade do veículo estão recaindo sobre si, haja vista 

que não ocorreu ainda a devida transferência de titularidade no registro do 

DETRAN. Em contestação, as reclamadas sustentam em síntese ausência 

de responsabilidade, bem como que é de responsabilidade do proprietário 

do veículo pelos tributos independente da posse do bem. Requerem a 

improcedência dos pedidos. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente de que o veículo foi 

objeto de imissão na posse em favor de terceiros ainda no ano de 2010, 

não pertencendo mais seu patrimônio desde então, sendo que o veículo foi 

alienado por força de ordem judicial proferida nos autos do processo cód. 

55142 que tramitou perante a 3ª Vara Cível desta Comarca. Desta forma a 

transferência de titularidade, por força de decisão judicial, ainda no ano de 

2010, além de constar expressamente do documento anexo no Id. 

21887783, a cópia do mandado de imissão na posse, certidão positiva de 

imissão da posse do veículo em favor de terceiro (Sra. Fabrícia Gonçalves 

Vieira), o extrato do Detran no Id. 21886868, extraído em 02.07.2017, 

situação na qual o requerente constitui e comprova, com segurança que 

não é mais proprietária do bem no momento da exação. Não obstante, 

verifica-se que a jurisprudência entende pela inexigibilidade do tributo 

desde a ocorrência, neste caso, da imissão da posse por terceiros, 

vejamos: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA 

ADMINISTRAÇÃO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPVA E PROTESTO DO 

TÍTULO (CDA). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO 

C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. O veículo foi apreendido por 

decisão judicial, no ano de 2012, com posterior decretação da pena de 

perdimento do bem. A autora ficou privada de exercer os direitos da 

propriedade, mas ainda assim, houve o lançamento de IPVA dos anos de 

2011 a 2015, com inscrição na dívida ativa e protesto dos títulos. Ação 

julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a inexigibilidade do 

IPVA dos anos de 2013 a 2015 e condenação do réu à indenização por 

danos morais, no montante de R$10.000,00. Valor que não comporta 

alteração, atendidos os escopos compensatório e pedagógico da 

condenação. Apelo do réu. Insurgência que não prospera. Verificação, de 

ofício, da prescrição quanto ao IPVA dos anos de 2011 e 2012. RECURSO 

DESPROVIDO, com alteração da sentença para a total procedência da 

ação. (TJSP; Apelação Cível 1061846-46.2017.8.26.0053; Relator (a): 

Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019) (grifos) 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - 

IPVA – VEÍCULO OBJETO DE PERDIMENTO – SUPOSTO PRODUTO DE 

RECEPTAÇÃO - Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de 

relação jurídico-tributária, tendo por objeto débitos de IPVA relativos aos 

exercícios de 2008 a 2013, e incidentes sobre a propriedade de veículo 

automotor registrado em nome do autor – admissibilidade – o fato gerador 

do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores 

pressupõe o domínio sobre a res (situação jurídica) e se perfaz 

continuamente, a cada novo exercício fiscal, na exata data prevista pela 

legislação de regência ("1º de janeiro de cada ano, em se tratando de 

veículo usado" – inteligência do art. 3º, inciso I, da LE nº 13.296/2008) – 

perecimento do direito dominial sobre o veículo ocorrido ainda no ano de 

2005, a partir do perdimento do bem, suposto produto de receptação - 

ciência inequívoca da Administração Estadual, que figurou, aliás, como 

responsável pela apreensão do produto do crime - sentença de 

procedência da ação mantida. Recurso da FESP desprovido. (TJSP; 

Apelação Cível 1004355-41.2014.8.26.0068; Relator (a): Paulo Barcellos 

Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara 

da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 

17/05/2019) (grifos) Ainda, neste mesmo sentido: Ação declaratória de 

inexigibilidade de IPVA – Veículo apreendido por determinação judicial – 

Exigência do imposto no período - Inadmissibilidade – Precedentes do TJSP 

- Sentença de improcedência – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 

1004636-39.2015.8.26.0269; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão 

Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018) Nesta 

toada, o entendimento não pode ser diverso haja vista que o fato gerador 

do IPVA decorre da propriedade do veículo, situação já comprovada nos 

autos que não pertence mais ao requerente. Desta forma, tendo sido 

cumprida a imissão na posse do veículo em favor de terceiro e não 

havendo comprovação de fato que desconstitua ou modifique as 

alegações do requerente, no caso a comprovação de que o veículo voltou 

ao acervo patrimonial do requerente, não há, efetivamente, como 

considerar a ocorrência do fato gerador. Neste sentido, as inscrições na 

dívida ativa foram ilegítimas, pois não há como considerar a ocorrência do 

fato gerador já que o bem não compõe mais o acervo patrimonial do 

requerente em razão de imissão na posse de terceiros através de decisão 

judicial. Ademais, o requerente requer a restituição em dobro dos valores 

correspondentes do lançamento de débito em dívida ativa referente ao 

período de 2014 a 2017, ante a cobrança indevida, contudo sem razão 

haja vista que não comprova nos autos o pagamento não havendo em que 

falar em restituição deste período. Por outro lado, requer também a 

restituição em dobro dos valores pagos indevidamente referente aos 

IPTUS de 2018 a 2019, que correspondem o valor de R$ 1.401,63 (um mil 

quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos), o qual entendo 

devido, na forma simples, haja vista existir nos autos a comprovação do 

pagamento. No que concerne à aplicabilidade do art. 940 do Código Civil e 

a condenação ao pagamento em dobro por quantia indevidamente exigida 

tenho que as reclamadas têm razão, vejamos o texto do artigo: “Artigo 

940: Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir a mais, salvo se 

houver prescrição. ” No caso em tela, não ocorreu pagamento em 

duplicidade pelo devedor, ele efetuou o pagamento do IPVA 2018 e 2019 

de forma indevida. Embora a cobrança tenha sido indevida, não se 

vislumbra a má-fé das reclamadas ou intenção de causar dano ao 

requerente que justifique a condenação do pagamento em dobro, mas, 

apenas, um equívoco ou mesmo descuido por parte do ente e autarquia. 

Deste modo, não se vislumbrando a má-fé das reclamadas, já que isso 

não ficou demonstrado nos autos, inaplicável o art. 940 do Código Civil 

para condenação de pagamento em dobro. No que diz respeito ao dano 

moral a consulta aportada ao feito demonstra que o demandado realizou a 

inscrição em dívida ativa em nome do requerente de forma indevida. É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil e não 

comprovou que existe, ainda ativa, a relação jurídico tributária referente ao 

veículo, tendo em vista que o mesmo foi objeto de furto. Com isso, resta 

evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: JUIZADO DA 

FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM DÍVIDA ATIVA. ICMS INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. - A inscrição indevida na dívida ativa do Estado impõe atributo 

negativo à reputação do contribuinte, caracterizando dano passível de 

atingir a personalidade do recorrido e, portanto, configurando o dever de 

reparar o dano moral. (TJ-RO - RI: 70012020520178220002 RO 

7001202-05.2017.822.0002, Data de Julgamento: 12/08/2019) O dano 

moral, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida 

na inicial, apenas para: DECLARAR a nulidade do lançamento fiscal das 

CDA´s nº 2017237842, 2017271096 e 2018176883, bem como a cobrança 
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de valores dos anos de 2018 e 2019 ainda não inscritos na Dívida Ativa, e 

consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a 

qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade 

decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos; 

Determino, ainda que a reclamada realize a regularização cadastral dos 

registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para 

evitar responsabilidades futuras; CONDENO as reclamadas a pagar a 

autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; CONDENO as 

reclamadas a restituir, de forma simples, os valores pagos pela 

requerente, referente ao IPVA dos anos de 2018 e 2019 no valor de R$ 

1.401,63 (um mil quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos), a 

ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e corrigido 

monetariamente pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos 

termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 870947/SE, extinguindo o processo com resolução 

de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Mantenho e torno definitiva a 

liminar concedida nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000998-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR OAB - SP173888 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000998-36.2019.8.11.0055 Reclamante: VALDEVINO PEREIRA GOMES 

Reclamada: ISCA TUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA ME Reclamada: 

AVIANCA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Acolho o pedido de decretação de revelia da 

Reclamada AVIANCA, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95. No entanto, 

deixo de aplicar seus efeitos em face do disposto no art. 345, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, verbis: “Art. 345. A revelia não produz o 

efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum 

deles contestar a ação;” Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Primeira Reclamada, eis que as partes firmaram o contrato 

discutido, fazendo parte da cadeia de fornecedores, devendo responder 

solidariamente pelos danos causados. Passo ao exame do mérito da 

presente demanda. Alega o Reclamante que adquiriu pacote de viagem, 

incluindo passagens aéreas e hospedagem, para o trecho Cuiabá-MT – 

Maceió-AL, para o período de 30/04/2019 a 07/05/2019, adquirido em 

23/11/2018, pelo que se planejou para usufruírem de férias no período, 

tendo o pacote sido cancelado três dias antes da viagem. Argumenta que 

posteriormente foi informado que deveria comparecer ao aeroporto e ver a 

possibilidade de embarcar em outra aeronave, no entanto, por não ser 

uma possibilidade concreta não efetuou o deslocamento de 240km. Em sua 

defesa, a Reclamada sustenta a ausência de responsabilidade e ausência 

de danos morais, pelo que o fato se deu por culpa exclusiva de terceiro 

(Segunda Reclamada), inexistindo dever de indenizar. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifico que a Reclamada não juntou nenhum documento 

capaz de demonstrar a legalidade dos procedimentos adotados ou 

ausência de responsabilidade pelos eventos. A situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais, pelo que a mesma 

adquiriu pacote de viagens, se planejou e não pôde usufruir. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito na 

prestação do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta feita, restou 

incontroverso o cancelamento do voo adquirido pelo Reclamante, devendo 

ser reparada pelos danos experimentados ao ver sua viagem frustrada. 

Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COMPROVADAS FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

PELAS RÉS QUE CANCELARAM PACOTE DE VIAGEM DEVIDAMENTE 

PAGO, SOB A JUSTIFICATIVA DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO. EXAME 

DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIA CONFIGURADO O ABALO 

ADVINDO DA FRUSTRAÇÃO CAUSADA AOS AUTORES ÀS VÉSPERAS 

DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA 

PARA CONDENAR AS RÉS TAMBÉM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. (...) RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007816127, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 26-04-2019). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para solidariamente: CONDENAR as 

Reclamadas a restituírem ao Reclamante o valor pago pelo pacote no valor 

de R$ 2.002,70 (dois mil e dois reais e setenta centavos), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. 

a contar do desembolso. CONDENAR a Reclamadas as indenizarem o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC a partir desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 
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55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DARUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DARUI OAB - PE01204-O (ADVOGADO(A))
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IZEQUIAS ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000336-72.2019.8.11.0055. REQUERENTE: FLAVIO DARUI REQUERIDO: 

IZEQUIAS ALVES PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por 

FLAVIO DARUI em face de IZEQUIAS ALVES PEREIRA e ESTADO DE 

MATO GROSSO. É o suficiente a relatar. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Evidencia-se a legitimidade passiva do órgão de trânsito e do 

Estado; aquele por se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica 

própria detentora de responsabilidade pela higidez dos registros dos 

veículos em circulação; e, deste, por ser o sujeito ativo do IPVA. 

Fundamento e decido. O requerente alega, em síntese, que em 03.04.2009 

vendeu o veículo motocicleta Marca Honda, modelo NX4 Falcon, ano 2002, 

cor cinza, placa JZL 4934, renavam 00794107052, para o primeiro 

reclamado, sendo que este ficou responsável pela realização da 

transferência do veículo, contudo não o fez. Ocorre que, em decorrência 

da não transferência teve seu nome Protestado junto ao Cartório do 1º 

Ofício de Tangará da Serra/MT, referente ao IPVA, licenciamento e seguro 

DPVAT inscritos em dívida ativa, referente ao veículo acima descrito. 

Requer a procedência dos pedidos para que seja realizada a 

transferência do veículo e do débito em questão para o primeiro requerido, 

cujo CPF é nº 906.600.051-15. Em contestação, as reclamadas alegam, em 

síntese, ausência de comprovação das alegações da inicial. Requerem a 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente de que realizou a 

venda do veículo ao primeiro requerido em 2009, alegação esta não 

desconstituída ou modificada pelos reclamados. Em decorrência disso, 

nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo proprietário, no 

caso a reclamado, tomar as providências necessárias para a efetivação 

da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. 

Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial indicam, a 

reclamada assim não procedeu, tanto que a reclamante teve seu nome 

protestado por débitos decorrentes do veículo em debate (Id 18977310) 

posteriores à alienação. Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, 

no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação da 

transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas 

penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, a 

jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de 

que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro. 

Esse entendimento já está, inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal 

de Justiça: STJ-0491723) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO 

ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. MULTA. INFRAÇÃO 

OCORRIDA APÓS A DATA DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento 

basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo 

da Súmula 283/STF. 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não 

diverge do posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento 

assevera que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 448.058/RS (2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 16.10.2014, unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não 

implica em declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo 

legal, tampouco o afastamento desse, mas tão somente a interpretação do 

direito infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há se 

falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da 

CF e muito menos à Súmula Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 

357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo 

Regimental do DETRAN/RS desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No 

caso em análise, verifica-se que o requerente comprova a realização da 

transferência do bem ao primeiro reclamado por ocasião da operação 

constante do Id. 18532830. Dessa forma, o mesmo entendimento 

externado pelos Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em 

comento, sendo patente o dever da reclamada em promover a 

transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se pronunciou a 

jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE 

MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 
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alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). Desta forma, 

restando comprovado nos autos a transferência de propriedade do 

veículo, é possível concluir que desde 2009 o requerente não é mais 

contribuinte do imposto que recaí sobre o veículo. Não sendo comprovado 

pelas reclamadas que a propriedade do veículo de fato pertence ao 

requerente, tenho que os pedidos da inicial são procedentes no sentido de 

que não é contribuinte do imposto em questão e, consequentemente, não 

pode ser responsável pelo pagamento dos impostos gerados em 

decorrência do veículo. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da 

pretensão contida na inicial, apenas para: DECLARAR a inexistência de 

propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente 

declarar inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa 

(administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito 

na petição inicial, vencidos ou vincendos. Determino, ainda que a 

reclamada (Estado de Mato Grosso) realizem a regularização cadastral 

dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário 

para evitar responsabilidades futuras, extinguindo o processo com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da 

S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AMANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001815-03.2019.8.11.0055 Autor (a): Cristiane Amancio dos Santos Ré 

(u): Companhia Energética de Alagoas - CEAL PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Declaro a revelia da parte Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante devidamente citada e intimada 

(Id. 25697792), deixou de comparecer à Sessão de Conciliação, 

consoante consta do Id. 2729597. Em que pese os argumentos da parte 

autora, é preciso reconhecer a prejudicial de mérito (prescrição) existente 

no presente caso. Vejamos: De acordo com o entendimento pacífico do 

Superior Tribunal de Justiça, o prazo para propositura de ação 

compensatória por danos morais decorrentes de suposta inscrição 

indevida é de três anos, contados da ciência da referida inscrição – que é 

de competência do órgão mantenedor do cadastro de proteção (cf. S. 359 

do STJ), sublinhe-se. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao aplicar a 

prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos morais 

decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decidiu em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula nº 83 

do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de 

indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 

206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017) Neste diapasão, 

considerando que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi 

disponibilizada em 13 de abril de 2014 e a presente ação distribuída 

apenas em 30 de outubro de 2018, se mostra imperioso o reconhecimento 

do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no art. 206, §3º, V 

do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a disposição do 

CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente ação não se funda 

em reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço. 

Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a 

prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às 

demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato 

do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro 
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JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por DECLARAR a prescrição da 

pretensão da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMYLA CRISTINA SALSA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 30189500), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 24822577). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Ab initio, afasto a 

preliminar de ausência de pretensão resistida suscitada pela ré, pois é 

desnecessário prévio requerimento administrativo para o acesso à Justiça 

(salvo pontuais exceções), sob pena de nítida violação constitucional 

(CFRB, art. 5º, inc. XXXV). Afasto a preliminar de ausência de juntada de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato 

unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os 

dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da 

ré por dívidas que totalizam a monta de R$ 113,84 (cento e treze reais e 

oitenta e quatro centavos), como prova certidão de restrição anexa aos 

autos. Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a empresa ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem 

moral. A ré, em síntese, afirma que o autor não logrou êxito em demonstrar 

prova de recusa administrativa de recusa da ré em resolver o imbróglio 

bem como não comprou o abalo moral, pugna pela improcedência da 

demanda. Diante dessa negativa, caberia à ré demonstrar a regularidade 

da dívida constituída em nome da autora, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de prova 

negativa. Entretanto, a ré, em sua defesa, nenhum contrato ou documento 

apresenta justificando os débitos cobrados e os produtos que afirma ter 

fornecido. Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio 

jurídico válido e eficaz apto a ensejar as cobranças em nome da autora. 

Aliás, é oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta 

exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor 

responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência 

desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se 

o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Por tudo isso, 

ausente à comprovação de relação jurídica, conclui-se pela sua 

inexistência, sendo procedente a declaração de inexistência do débito 

pretendida, bem como a inexigibilidade de quaisquer valores relacionados 

ao contrato em questão. Neste contexto, inexistindo contrato entabulado 

entre as partes, a inclusão indevida no cadastro de devedores ocasionou 

danos de ordem moral suportados pela autora, que prescindem de 

comprovação fática, na forma da iterativa jurisprudência do E. Superior 
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Tribunal de Justiça[5]. E, considerando-se as circunstâncias do caso, de 

lesão aos direitos da personalidade da autora (especialmente à sua 

imagem e nome), a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela ré é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar inexistente o contrato que dá lastro as cobranças 

indevidas, bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas; b) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

– (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Mantém-se a antecipação dos efeitos da 

tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE JuizaLeiga Matrícula: 40669 Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] [...] 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-70.2018.8.11.0055
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002550-70.2018.8.11.0055 Reclamante: SONIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO DA SILVA Reclamada: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados por 

complexidade da causa em razão de necessidade de perícia suscitada, 

eis que os documentos acostados ao processo são suficientes para o 

deslinde da ação. Rejeito ainda a preliminar de ausência de interesse de 

agir, pelo que não é obrigatória discussão administrativa prévia. Não há 

que se falar em decadência do direito subjetivo do consumidor, pelo que, 

consoante o disposto no artigo 27 do CDC, “prescreve em 05 (cinco) 

anos, a pretensão à reparação dos danos causados por fato do produto 

ou serviço prevista na seção II deste capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Passo ao 

exame do mérito. A Reclamante pleiteia indenização por danos morais e 

materiais alegando que adquiriu um aparelho celular Samsung J200 Galaxy 

TV em 08/12/2015 e que em 16/02/2018 colocou o aparelho para carregar 

a bateria e conectou na tomada utilizando o carregador original, no entanto 

houve uma explosão causando um incêndio, ocasionando a perda do 

sofá, queima de cortina, quebra da vidraça da janela e destruição do forro 

de PVC. Diante dos fatos pleiteia o valor de R$ 952,11 (novecentos e 

cinquenta e dois reais e onze centavos) a título de danos materiais e R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. A Reclamada, em 

contestação, alega que inexiste prova do vício do produto, pelo que está 

fora da garantia e, caso houvesse, não demoraria tanto tempo para 

manifestar. Pugnou pela entrega do aparelho para confecção de laudo, o 

qual foi depositado na secretaria deste juízo e retirado pela Reclamada 

aos 08/08/2019 (ID. 22444887). Apresentou manifestação na data de 

04/09/2019 (ID. 23318822) pleiteando mais 20 (vinte) dias para elaboração 

do laudo, prazo este que transcorreu in albis. Analisado do processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que restaram demonstrados os 

fatos constitutivos do direito da Reclamante, somado ao fato de que a 

Reclamada está de posse do aparelho defeituoso desde 04/09/2019 e não 

apresentou qualquer laudo a elidir sua responsabilidade nos eventos. 

Consoante se observa, a questão colocada em julgamento versa sobre 

relação de consumo, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor. Assentada, pois, a incidência da norma consumerista, 

pertinente se faz a diferenciação entre fato do produto e do serviço 

(tratado nos artigos 12 a 17) e vício do produto e do serviço (tratado nos 

artigos 18 a 25). Sérgio Cavalieri Filho[5], a propósito, leciona: “A 

palavra-chave neste ponto é defeito. Ambos decorrem de um defeito do 

produto ou do serviço, só que no fato do produto ou do serviço o defeito é 

tão grave que provoca um acidente que atinge o consumidor, 

causando-lhe dano material ou moral. O defeito compromete a segurança 

do produto ou serviço. Vício, por sua vez, é defeito menos grave, 

circunscrito ao produto ou serviço em si; um defeito que lhe é inerente ou 

intrínseco, que apenas causa o seu mau funcionamento ou não 

funcionamento. Se A, dirigindo seu automóvel zero-quilômetro, fica 

repentinamente sem freio, mas consegue parar sem maiores problemas, 

teremos aí o vício do produto; mas se A não consegue parar, e acaba 

colidindo com outro veículo, sofrendo ferimentos físicos, além de danos 

nos dois automóveis, aí já será fato do produto. Se alguém instala uma 

nova televisão em sua casa, mas esta não produz boa imagem, há vício do 

produto; mas, se o aparelho explodir e incendiar a casa, teremos um fato 

do produto.” Acerca da responsabilidade pelo fato do produto, o art. 12, 

caput, determina que a responsabilidade incumbirá ao fabricante, ao 

produtor, ao construtor, nacional ou estrangeiro, e ao importador: Art. 12. 

O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. No que diz com o ônus da prova do acidente de consumo e do 

defeito no produto, a interpretação que se extrai do art. 12, § 3º, do 

Código do Consumidor, é a de que compete ao fabricante demonstrar a 

inexistência do defeito, desde que, antes disso, tenha se constituído prova 

mínima acerca da ocorrência do acidente, a cargo do consumidor. A esse 

respeito, novamente valho-me de relevante lição de Cavalieri[6], cuja 

interpretação não destoa da acima exposta: “No que diz respeito ao nexo 

causal, cumpre ressaltar que não se exige da vítima a prova do defeito do 

produto, apenas a prova do acidente de consumo. Conquanto objetiva a 

responsabilidade do fornecedor, essa responsabilidade não é fundada no 

risco integral. Para configurá-la é indispensável a ocorrência do fato do 

produto ou do serviço, e vale dizer, do acidente de consumo, ônus do 

consumidor. Mas quanto a esta, bastará a chamada prova de primeira 

aparência, prova de verossimilhança, decorrente das regras da 

experiência comum, que permita um juízo de probabilidade, como, por 

exemplo, a repetição de determinado evento em relação a um certo 

produto. Por isso, o Código do Consumidor presume o defeito do produto, 

só permitindo ao fornecedor afastar o seu dever de indenizar se provar – 

ônus seu – que o defeito não existe (art. 12, § 3º, II). Se cabe ao 

fornecedor provar que o defeito não existe, então ele é presumido, até 

prova em contrário.” Assim, estabelece o Código Consumerista verdadeira 

inversão do ônus da prova, imputando ao fabricante, ao construtor, ao 

produtor e ao importador o encargo de comprovar a ausência de defeito 

no produto, a qual será presumida, desde que o consumidor tenha se 

desincumbido de sua obrigação de expor a ocorrência do fato do produto. 

A teor da fundamentação acima delineada, comprovado o acidente de 

consumo – o que, de fato, ocorreu – tem-se por formada presunção do 

defeito no produto, a qual, até prova em contrário, firma a 

responsabilidade do fabricante. Em suma, restou comprovado pela autora, 

consoante lhe incumbia, ex vi do artigo 373, I, do CPC, os prejuízos 

experimentados com a explosão do aparelho celular em apenas três dias 

de uso. Assim, entendo que a prova é suficiente para a caracterização do 

nexo de causalidade entre o fato e o dano produzido. Logo, os danos 

materiais merecem acolhimento, não tendo a Reclamada se desincumbido 

do ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

Dessarte, efetivamente, tal como reconhecido na origem, constata-se a 

responsabilidade da ré pelos prejuízos advindos do acidente de consumo 

ocorrido com o consumidor. Cumprindo gizar, por pertinente, que o risco à 

saúde e à segurança do consumidor devem sempre prevalecer e não 

exigem efetivo e concreto dano. Assim, a colocação em risco se revela 

suficiente à pretensão de procedência da indenização. Segue-se a 

questão acerca da quantificação do valor da indenização. De acordo com 

o mesmo doutrinador[7], o montante deve ser proporcional ao dano 

sofrido, suficiente para repará-lo, conforme a sua extensão: “Uma das 

objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade 

para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. A 

dificuldade, na verdade, era menor do que se dizia, porquanto em 

inúmeros casos a lei manda que se recorra ao arbitramento (Código Civil 

de 1916, art. 1.536, §1º; arts. 950, parágrafo único, e 953, parágrafo 

único, do Código Civil de 2002). E tal é o caso do dano moral. Não há, 

realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser 

pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade 

econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo 

dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da 

indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve 

o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. 

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o 

mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior 

importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, 

também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável 

deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é 

sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A 

razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e 

conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão 

seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja 

adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos 

sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao 

dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma 

quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes”. Com efeito, sopesando a situação concreta; a 

repercussão social do dano; o sofrimento e verdadeira angústia causados 

à autora, estendidos à sua filha; as circunstâncias fáticas do evento 

gerador, com o risco a que ficou submetida ao apagar as chamas 

causadas pela explosão do telefone, que se encontrava depositado na 

sua cama; e, ainda, a capacidade econômica do responsável; tenho que a 

quantia se apresenta suficiente e razoável para indenizar o dano moral 

que se evidenciou. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO. FATO DO 

PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Quando o defeito existente no 

produto ou no serviço for grave a ponto de provocar acidente que atinge o 

consumidor, causando-lhe danos materiais ou morais, configurado está o 

acidente de consumo, ou fato do produto, a atrair o regramento dos 

artigos 12 a 14 do CDC. Uma vez produzida prova mínima pelo consumidor, 

demonstrando a ocorrência do acidente de consumo, o fabricante, 

construtor, produtor ou importador só se exime do dever de reparar 

quando provar (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que, embora 

haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou (iii) que há 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nessa senda, inverte-se o 

ônus probatório, sendo presumido o defeito de fabricação. Caso concreto 

em que foi decretada a revelia da fabricante ré, ausente prova da culpa do 

consumidor ou do revendedor pelo defeito no produto. Contexto probatório 

suficiente para a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o 

dano produzido, que colocou em risco a segurança do consumidor, com a 

explosão do aparelho celular com apenas três dias de uso. Dano moral 

decorrente da situação vivenciada, cujo montante, estabelecido em R$ 

8.000,00, se revela suficiente para reparar o dano extrapatrimonial 

causado à autora e à sua família. Sentença confirmada. RECURSOS 

DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70082563529, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado .em: 

16-10-2019) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado 

na petição inicial e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos materiais sofridos no montante de R$ 952,11 

(novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a partir do 

desembolso; CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do 
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Consumidor. São Paulo: Atlas 2010. p. 265-266. [6] CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas 2010. p. 270 

[7] CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2008. p. 91-92.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001719-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. 3. Em síntese, a autora foi intimada para informar 

interesse na realização do procedimento solicitado na petição inicial , no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do, processo sem 

resolução do mérito, (cf. ID n. 24599284). Entretanto, até o momento não 

cumpriu o decisum supramencionado, não dando andamento ao feito, 

mesmo devidamente intimada (cf. certidão de ID n.31548228). Neste 

contexto impõe-se a extinção da presente ação sem resolução de mérito. 

4. Sendo assim, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c o 

artigo 485, inciso I, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido à 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000077-14.2018.8.11.0055 Requerente: DANILO CAETANO DUARTE 

Requerida: RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A S E N T E N Ç A Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido por Danilo Caetano Duarte, em 

desfavor de RN Comércio Varejista S/A, visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais. No pedido do 

ID 13708649, requerer que seja oficiado ao Juízo da Recuperação judicial, 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito executado nos 

presentes autos. Conforme decisão do ID 21360163 verifica-se que a 

executada está em recuperação judicial, cujo processo tramita na 1ª Vara 

de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP sob o nº 

1088556-25.2018.8.26.0100, protocolado em agosto de 2018, sendo que 

no dia 10/01/2019 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano de recuperação. O crédito perseguido nos presentes 

autos já existia na data do pedido de recuperação judicial formulado pela 

empresa executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, 

conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos”. Embora o reclamante tenha pleiteado a 

expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para o pagamento 

do crédito, na hipótese dos autos, não há que se falar em créditos 

extraconcursais. Observa-se que o evento danoso que deu origem ao 

crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 

26/09/2017), sendo a recuperação judicial ajuizada em 29/08/2018. 

Presente a responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a 

obrigação de indenizar surge com a configuração do evento danoso. Por 

isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do 

direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a 

concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 29/08/2018, incide a 

novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 

da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em 

que as ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação 

do plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo 

que a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 

11.101/2005. Consequentemente, a novação induz à extinção da relação 

jurídica anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções 

individuais, devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no 

plano de recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o 

entendimento do STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 
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18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de restituição de indébito de contribuição 

previdenciária proposta por JOSE APARECIDO BELTRAME em desfavor do 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Produtividade Fiscal, bem 

como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

17.986,16 (dezessete mil novecentos e oitenta e seis reais e dezesseis 

centavos), em dobro. Dispensada audiência de conciliação. Citado, o 

requerido manifestou solicitando litisconsórcio incidental ativo entre os 

processos nº1002002-11.2019.8.11.0055, 1002460-28.2019.8.11.0055 e 

estes autos. Pois bem. Admite-se litisconsórcio em qualquer processo ou 

procedimento, inclusive nas causas da competência dos Juizados 

Especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95). Contudo verifica-se que no caso em 

apreço não resta preenchido os requisitos para tanto, haja vista que o 

litisconsórcio incidental poderá ocorrer em três situações, vejamos: 1. Em 

razão da conexão: a conexão gera a reunião de processos e, portanto, 

pode gerar o litisconsórcio. 2. Sucessão processual: o réu falece, seus 

herdeiros poderão assumir a posição e onde havia um sujeito, surgirão 

tantos sujeitos passivos quanto forem os herdeiros. 3. Intervenção de 

terceiros: algumas intervenções de terceiros podem redundar em 

litisconsórcio superveniente. Ex. Denunciação da lide, chamamento ao 

processo, geram litisconsórcio superveniente. Estudaremos 

detalhadamente cada forma de intervenção de terceiros em momento 

oportuno. Neste sentido, considerando que não é o caso de conexão nos 

autos, haja vista que se tratam de partes diversas e de vínculos distintos e 

individual, bem como que não se trata de sucessão processual, e, 

portanto, não há que falar em litisconsórcio. Ainda, não é permitido 

qualquer intervenção de terceiros no rito sumaríssimo, situação que resta 

inaplicável o requisito nº 3. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de 09/2013 a até 

09/2019 até a presente data. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas de 09/2013 a 09/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 05/10/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 09/2014. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. A Lei Complementar Municipal nº 127/2008, dispõe 

sobre claramente que o Adicional de Produtividade Fiscal não será 

incorporado ao vencimento do servidor a qualquer título, in verbis: “Art. 1º 

Esta Lei regulamenta o artigo 193 da Lei Complementar nº 6/94, de 21 de 

junho de 1994 - Regimento Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Tangará da Serra-MT, dispõe da instituição do `Adicional de 

Produtividade Fiscal` pelo desempenho da atividade de fiscalização e 

incremento da arrecadação aos Servidores Efetivos da Fiscalização 

Tributária, Posturas e Obras e da Vigilância Sanitária do Município de 

Tangará da Serra-MT, como instrumento de incentivo ao aumento da 

produtividade, da eficiência e da eficácia, visando à melhoria e à 

modernização dos procedimentos de arrecadação dos tributos municipais 

e da qualidade de vida dos munícipes. Art. 2º O `Adicional de 

Produtividade Fiscal` será atribuído em função do efetivo desempenho do 

servidor efetivo, considerado as suas atividades de fiscalização tributária, 

obras, posturas e vigilância sanitária, e sobre a arrecadação, 

gerenciamento e atualização de informações dos cadastros fiscais, 

lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, recuperação de valor 

adicionado, e controle financeiro das receitas e das despesas, vistorias, 

cadastramento e fiscalização dos estabelecimentos de interesse da 

saúde. (...) Art. 4º O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata esta 

Lei será paga no mês subseqüente ao de sua apuração e não se 

incorporará ao vencimento do servidor a qualquer título.” O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do AI 710361, com precedentes 

reconhecida, fixou o entendimento de que “Esta Corte fixou entendimento 

no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor 

sofrem incidência da contribuição previdenciária”. Sobre o Adicional de 

Produtividade Fiscal o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

decisão do processo nº 1000002-43.2016.8.11.0055 assim decidiu: 

RECURSO DE APELAÇÃO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 

–AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

–ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL -NATUREZA PROPTER 

L A B O R E M  – E X T E N S Ã O  A  A P O S E N T A D O S 

–IMPOSSIBILIDADE–DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA –RECURSO 

DESPROVIDO. As gratificações que possuem natureza propter laborem, 

possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os 

motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, 

contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo 

que são percebidas. (TJMT -RAC nº 1000002-43.2016.811.0055 -QUARTA 

CÂMARA CÍVEL -Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA -Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 06/12/2016). Desta forma, não sendo o Adicional de 

Produtividade incorporado a aposentadoria não há como sofrer a 

incidência da contribuição previdenciária, em conformidade com o 

entendimento do STF. O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Produtividade Fiscal, no período de 10/2014 a 09/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com o entendimento 

pacifico pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição 

em dobro, eis que não comprovado a má fé da reclamada. Diante do 

exposto, nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de produtividade fiscal; 2) 

Condenar a reclamada a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

produtividade fiscal, nos meses 10/2014 até 09/2019, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 

0,5% ao mês e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001741-46.2019.8.11.0055 Reclamante: LUIS FERNANDO DECANINI 

Reclamado: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 
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proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir, posto ser evidente a utilidade e necessidade de 

prestação jurisdicional ante a resistência da Reclamada que ofertou 

constatação bem fundamentada. Passo à análise do mérito. Da análise dos 

autos, verifica-se que o Reclamante contratou seguro do Reclamado para 

o veículo Volkswagem Amarok CD Trendline Dark Label 4x4, 2016/2016, 

placa QBY 3853, firmado em 29/10/2018, com vigência até 28/01/2019, na 

qual, entre as coberturas contratadas estava 100% do valor do veículo de 

mercado em caso de sinistro. Argumenta que em 04/01/2019 veio a se 

envolver em acidente e comunicou o sinistro à Reclamada, pugnando pelo 

pagamento do valor de R$ 122.859,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos 

e cinquenta e nove reais) de acordo com a tabela Fipe, no entanto 

somente foi pago o valor de R$ 107.046,50 (cento e sete mil e quarenta e 

seis reais e cinquenta centavos), sendo R$ 33.585,01 (cento e trinta e 

três mil, quinhentos e oitenta e três reais e um centavos) pagos ao 

Reclamante e R$ 73.463,49 (setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e 

três reais e quarenta e nove centavos) utilizados para quitação do 

financiamento do veículo. Diante dos fatos pleiteia o pagamento da 

diferença de R$ 15.812,50 (quinze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). O Reclamado, em defesa, argumenta que seguiu estritamente 

os termos contratuais, desembolsando o valor de R$ 112.626,00 (cento e 

doze mil, seiscentos e vinte e seis reais), apresentando os valores de 

tabela Fipe utilizados à época, confirmando a narrativa autoral de cláusula 

de pagamento de 100% do valor do veículo. Denota-se dos autos em 

simples análise que a divergência se deu em decorrência do cadastro do 

veículo. A Reclamada efetivou os cálculos utilizando o modelo Amarok 

Trendline CD 2.0 TDI 4x4 Dis Aut 2016 (ID. 26983303), conforme consta do 

contrato entabulado, tendo como parâmetro da tabela Fipe o valor de R$ 

112.626,00 (cento e doze mil, seiscentos e vinte e seis reais) e o 

Reclamante utilizou como parâmetro o modelo Amarok T. Dark Label CD 2.0 

4x4 Dis Aut 2016, tendo como parâmetro da tabela Fipe o valor de R$ 

122.859,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais). 

Denota-se que, embora no contrato de seguro firmado conste o modelo do 

veículo utilizado como parâmetro pela Reclamada, o registro fotográfico 

(ID. 22549789) demonstra que o modelo do veículo é o “Dark Label”, 

restando claro que houve erro da Reclamada quando do preenchimento 

dos dados do veículo, gerando a situação narrada. Não se pode olvidar 

que a Reclamada efetua vistoria do veículo quando da efetivação do 

contrato de seguros, visando a aprovação ou mão da apólice e não pela 

assunção dos riscos do contrato de seguro, sendo responsável pela 

colheita de dados. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados ao Reclamante. Corroborando: EMENTA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS QUANTO 

À ESPÉCIE DO VEÍCULO NA PROPOSTA – ERRO IMPUTÁVEL À 

SEGURADORA E À CORRETORA DE SEGUROS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ 

DO CONSUMIDOR – CABIMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO 

MORAL – SIMPLES ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE 

PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (TJMS APL 

00056028620058120001 – data da publicação: 14/01/2014 – Relator: Des. 

Atapoã da Costa Feliz - 2ª Câmara Cível). No entanto, denota-se que a 

Reclamada comprova que houve pagamento de R$ 112.626,00 (cento e 

doze mil, seiscentos e vinte e seis reais), pelo que a diferença a ser paga 

ao Reclamante é de R$ 10.233,00 (dez mil, duzentos e trinta e três reais). 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para condenar a 

reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 10.233,00 (dez mil, 

duzentos e trinta e três reais), a título de diferença de valores pagos a 

menor, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do reembolso efetivado inicialmente (31/01/2019). 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000274-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBS - CONSORCIO BRASILEIRO DE SUBESTACOES - JUBA - SORRISO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pela exequente HELIO DA SILVA. 

Os sócios foram citados para apresentar manifestação. Em síntese, os 

sócios, VICTOR MASSAO ISHIRUGI e VALTER JOÃO ISHIRUGI, pugnaram 

pela inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil ao caso exposto. Pugna pela 

improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como 

aquela que concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia 

jurídica da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, 

desde que a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda 

que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo 

tal situação, o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos 

sócios, a fim de adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da 

empresa para pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre 

bens de uma empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo 
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grupo. Pelo Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa 

jurídica se desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em 

decorrência dos sócios ou administradores a utilizarem para alcançar 

escopo distinto do objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem 

ou mesmo fazer uso indevido da finalidade social, ou quando houver 

confusão patrimonial, ou seja, mistura do patrimônio social com o particular 

do sócio, que tem o condão de causar dano a terceiro, “em razão de 

abuso da personalidade jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou 

do Ministério Público, está autorizado, com base na prova material do 

dano, a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica”, com o 

intuito de coibir fraudes e abusos dos sócios que dela se valeram como 

defesa, sem que essa medida se desdobre numa dissolução da pessoa 

jurídica. É sabido que no nosso sistema processual, em sede de processo 

de execução, vigora o sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e 

seguintes do CPC), pelo qual os bens presentes e futuros do devedor 

respondem pelos seus débitos. No âmbito desse sistema, os bens de 

terceiros só respondem pelo débito do devedor em situações 

excepcionalíssimas. Aqui, o exequente postula, em essência, a 

desconsideração da personalidade jurídica do ente executado e o alcance 

de bens dos sócios proprietários, isto é, que bens de terceiros respondam 

pelo débito em execução. Dispõe o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos 

sócios respondem pelo débito nos termos da lei. Assim, a hipótese é 

juridicamente possível e sustentável, porém, por se tratar de medida 

excepcional, deve ser interpretada restritivamente e aplicada apenas em 

hipóteses legalmente previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil 

estatui: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

. Considerando a realidade dos autos, em que o executado foi citado e, 

por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de penhora, deve 

se presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente. 

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura 

voluntária do executado, gera a presunção de estar ela agindo de forma 

fraudulenta, havendo grande probabilidade de ter agido de forma 

premeditada transferindo seus bens à pessoa jurídica, somente para 

prejudicar os seus credores. Nesse norte, comporta acolhimento a 

postulada desconsideração inversa da personalidade jurídica e constrição 

de numerário da pessoa jurídica da qual o executado é sócio, nos termos 

do art. 133 §2º do CPC. Nesse sentido: [...] 3. A personalidade jurídica e a 

separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o 

patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida 

da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a 

prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a 

qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que 

separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora 

conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 

5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos 

que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no 

requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do 

processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser 

precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente 

conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que 

teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus 

bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do 

incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo 

princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1647362/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 

10/08/2017) Assim, diante do exposto, opino por deferir o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado pelo 

exequente, para incluir no polo passivo da lide o sócio indicado no petitório 

em referência. 3. DISPOSITIVO: Ainda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos no presente incidente, para 

determinar o redirecionamento da execução para os sócios, VICTOR 

MASSAO ISHIRUGI e VALTER JOÃO ISHIRUGI. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004437-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/10/2019 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 24/10/19 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 09/10/2019 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 09/10/19 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004876-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSELIA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$566,94 

(Quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$153,54 (Cento 

e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004437-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$618,05 

(Seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$204,65 (Duzentos e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005549-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$613,27 

(Seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,87 (Cento 

e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIO ALEXANDRE SCHERWINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$721,03 

(Setecentos e vinte e um reais e três centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$307,63 (Trezentos e sete 

reais e sessenta e três centavos) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRANALDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$614,67 

(Seiscentos e catorze reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$201,27 

(Duzentos e um reais e vinte e sete centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SOARES JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$612,77 

(Seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,37 (Cento 

e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENYELTON SILVA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 613,27 

(Seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,87 (Cento 

e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELANY ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$612,25 

(Seiscentos e doze reais e vinte e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$198,85 (Cento 

e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INDIA NARA BELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 613,27 

(Seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,87 (Cento 

e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005324-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 01/06/2020 ÀS 14H NO CEJUSC 

DESTE JUIZO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005324-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 24/08/2020 ÀS 14H NO CEJUSC 

DESTE JUIZO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GELA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 24/08/2020 ÀS 

16H NO CEJUSC DESTE JUIZO (EM RELAÇÃO A REQUERIDA AINDA NÃO 

CITADA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002803-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO JOSE FRANZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

 

Diante da nova sistemática de cumprimento de mandados dentro do Estado 

de Mato Grosso (os mandados são confeccionados na comarca de origem 

e encaminhados via PJE para a comarca destino), intimo a parte autora a 

recolher diligência para cumprimento de mandado na comarca de 

Sorriso-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003726-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA MENEZES DA SILVA WELTER (EXECUTADO)

ADEMIR WELTER (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAR O FEITO REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006328-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO JOSE DIONIZIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GINAURA MARTINS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 16/06/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005044-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIR SCHWARTZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARI NICOLI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DENICOLO OAB - MT17713/O (ADVOGADO(A))

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005044-98.2019.8.11.0045 EMBARGANTE: ATIR SCHWARTZ 

EMBARGADO: DARI NICOLI Vistos, etc. I. De proêmio, anoto que os 

presentes embargos já se encontram associados à Ação de Execução n. 

1003442-72.2019.8.11.0045. II. Recebo a inicial, e emenda disposta no id. 

n. 25730371, de modo alterem-se os registros cartorários para constar 

“Valor da causa: R$ 136.651,22”. III. Postergo a análise acerca da 

atribuição de efeito suspensivo para após a manifestação da parte 
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Embargada, considerando a tese defensiva exposta nos embargos à 

execução. IV. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, 

ouça-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação, bem como manifeste-se acerca do 

bem dado em garantia. V. Por medida de economia processual, a norma 

não exige a citação da parte Embargada (Exequente), mas apenas sua 

ouvida em 15 (quinze) dias, a qual pode realizar-se na pessoa do 

Advogado constituído nos autos da Ação de Execução n. 

1003442-72.2019.8.11.0045, via DJE. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001655-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MORAIS GHIOTTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES OAB - MT26203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001655-71.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: ALINE MORAIS GHIOTTI 

EMBARGADO: CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME Vistos, etc. I. De 

proêmio, anoto que os presentes embargos já se encontram associados à 

Ação de Execução n. 1000063-89.2020.8.11.0045. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. III. Postergo a análise acerca 

da atribuição de efeito suspensivo para após a manifestação da parte 

Embargada, considerando a tese defensiva exposta no embargos à 

execução. IV. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, 

ouça-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação, bem como manifeste-se acerca do 

bem dado em garantia. V. Por medida de economia processual, a norma 

não exige a citação da parte Embargada (Exequente), mas apenas sua 

ouvida em 15 (quinze) dias, a qual pode realizar-se na pessoa do 

Advogado constituído nos autos da Ação de Execução n. 

1000063-89.2020.8.11.0045, via DJE. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 10/06/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DIAS DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 10/06/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MACHADO DAMASIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003897-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LOURENCO PONCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002664-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. K. D. V. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 22/07/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002664-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. K. D. V. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 
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de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 22/07/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005630-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ANA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE OAB - PR44388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ORO (REU)

VOLMIR DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005630-38.2019.8.11.0045 AUTOR(A): TATIANE ANA MOTTA RÉU: JOSE 

AUGUSTO ORO, VOLMIR DOS SANTOS Vistos, etc. I. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Tatiane Ane Motta em desfavor de Volmir dos Santos e Jose Augusto Oro. 

Consta na exordial, que na data de junho.2011 a Autora realizou o 

trespasse da Empresa Garcia Truck Auto Mecânica Ltda – ME aos 

Requeridos, no valor de R$ 135.000,00, a ser pago da seguinte forma: 1. 

R$ 39.000,00 representado por um veículo, 2. R$ 10.000,00 em espécie e 

3. R$ 86.000,00 a ser pago diretamente aos credores da Requerente. 

Informa que a parte Requerida restou inadimplente quanto ao pagamento 

dos credores, bem como não realizou os atos de transferência da 

Empresa Garcia Truck Auto Mecânica Ltda – ME. Postula ao final, pela 

transferência da empresa em comento aos Requeridos, bem como a 

condenação destes ao pagamento dos valores restantes, sendo que a 

ação fora originalmente proposta Comarca de Guarapuava/PR, com trâmite 

na Segunda Vara Cível. Com a exordial (id. n. 26037763-Pág. 4/10), juntou 

documentos. Decisão inicial no id. n. 26037763-Pág. 49, deferindo o 

benefício da gratuidade judiciária à Autora, bem como determinando a 

citação da parte Requerida. Devidamente citados, os Requeridos Volmir 

dos Santos e José Augusto Oro apresentaram contestação no id. n. 

26037763-Pág. 167/182, alegando, preliminarmente, 1. Prescrição trienal 

da obrigação de fazer e dos danos morais, 2. Inépcia da inicial, 3. nulidade 

do trespasse (impossibilidade jurídica do pedido) e 4. incompetência de 

foro. No mérito argumentaram que o negócio jurídico não fora finalizado, 

uma vez que a proposta inicialmente ofertada não se provou verídica, de 

modo que o negócio não restou perfectibilizado. Impugnação constante no 

id. n. 26037763-Pág. 206. Decisão no id. n. 26037763-Pág. 227, 

determinando a apresentação do contrato entabulado pela parte 

Requerida. Manifestação da parte Requerida no id. n. 26037763-Pág. 237, 

narrando que inexiste referido contrato, consoante razões já expostas na 

contestação, bem como alegou que o ônus da prova incumbe à Autora. 

Não resignada com a decisão prolatada no id. n. 26037763-Pág. 227, a 

parte Requerida interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 

0000220-50.2018.8.16.0000, que apresentou o seguinte julgamento (id. n. 

26037763-Pág. 286/294): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DO ART. 400, 

INCISO I, DO CPC. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA 

DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO O RECURSO 

NESSES PONTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE 

NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO ART. 398 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE 

DE SE ATRIBUIR, AOS RÉUS, A EXIBIÇÃO DO CONTRATO CUJA 

EXISTÊNCIA SE NEGA. QUESTÃO QUE DEVE SER APURADA EM 

REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA AUTORA DE 

COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DECISÃO 

AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA 

PARTE CONHECIDA, PROVIDO.” (Sem grifos no original). Nova decisão no 

id. n. 26037763-Pág. 297, intimando as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, sendo que os Requeridos postularam pela 

produção de prova testemunhal (id. n. 26037763-Pág. 303) e a Requerente 

postulou pela produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal (id. n. 26037763-Pág. 306). Decisão no id. n. 26037763-Pág. 309, 

declinando a competência para julgamento ao Juízo da Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Pois bem. II. De proêmio, tenho pela manutenção dos atos 

decisórios até então proferidos, com fundamento no art. 64, § 4°, do 

Código de Processo Civil, de modo que o feito deve prosseguir 

regularmente, em observância a fase em que se encontra. III. Do 

Saneamento e Organização do Processo. No tocante as preliminares 

arguidas pela parte Requerida (1. Prescrição trienal da obrigação de fazer 

e dos danos morais, 2. Inépcia da inicial e 3. nulidade do 

trespasse/impossibilidade jurídica do pedido), verifico que todas se 

relacionam com o mérito, e a análise destas dependem da prova quanto ao 

fato constitutivo do direito da parte Requerente. Desta forma, postergo a 

análise das preliminares sustentadas pela parte Requerida para quando do 

julgamento meritório. Considerando que não há mais questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos: 1. a perfectibilização do 

negócio jurídico estabelecido entre as partes e sustentado na exordial, 2. 

o recebimento parcial pela parte Autora, devendo, inclusive, discriminar 

qual foi o veículo recebido, mediante apresentação de documentos e 3. o 

inadimplemento da parte Requerida. Nos ditames do art. 357, III, do Código 

de Processo Civil, e pelo conteúdo do Recurso de Agravo de Instrumento 

n. 0000220-50.2018.8.16.0000 (id. n. 26037763-Pág. 286/294), saliento 

que o ônus da prova incumbe a parte Autora. De mais a mais, intimem-se 

as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização, nos termos 

do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil. IV. Da Instrução Probatória. 

Considerando o requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o 

pedido de produção de prova documental, depoimento pessoal e 

testemunhal. Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 31 de 

março de 2020, às 14h. Intimem-se os Requeridos José Augusto Oro e 

Volmir dos Santos, pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

relação a intimação pessoal da parte Requerida para realização de 

depoimento pessoal, esta será dispensada em caso de manifestação do 

Advogado informando o comparecimento espontâneo, o qual intimo para 

tal fim desde já, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto. 

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil). 

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. V. Intimem-se. VI. Cumpra-se, expedido o 

necessário. VII. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005630-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ANA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE OAB - PR44388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ORO (REU)

VOLMIR DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005630-38.2019.8.11.0045 AUTOR(A): TATIANE ANA MOTTA RÉU: JOSE 

AUGUSTO ORO, VOLMIR DOS SANTOS Vistos, etc. I. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Tatiane Ane Motta em desfavor de Volmir dos Santos e Jose Augusto Oro. 

Consta na exordial, que na data de junho.2011 a Autora realizou o 

trespasse da Empresa Garcia Truck Auto Mecânica Ltda – ME aos 

Requeridos, no valor de R$ 135.000,00, a ser pago da seguinte forma: 1. 

R$ 39.000,00 representado por um veículo, 2. R$ 10.000,00 em espécie e 

3. R$ 86.000,00 a ser pago diretamente aos credores da Requerente. 

Informa que a parte Requerida restou inadimplente quanto ao pagamento 

dos credores, bem como não realizou os atos de transferência da 

Empresa Garcia Truck Auto Mecânica Ltda – ME. Postula ao final, pela 

transferência da empresa em comento aos Requeridos, bem como a 

condenação destes ao pagamento dos valores restantes, sendo que a 
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ação fora originalmente proposta Comarca de Guarapuava/PR, com trâmite 

na Segunda Vara Cível. Com a exordial (id. n. 26037763-Pág. 4/10), juntou 

documentos. Decisão inicial no id. n. 26037763-Pág. 49, deferindo o 

benefício da gratuidade judiciária à Autora, bem como determinando a 

citação da parte Requerida. Devidamente citados, os Requeridos Volmir 

dos Santos e José Augusto Oro apresentaram contestação no id. n. 

26037763-Pág. 167/182, alegando, preliminarmente, 1. Prescrição trienal 

da obrigação de fazer e dos danos morais, 2. Inépcia da inicial, 3. nulidade 

do trespasse (impossibilidade jurídica do pedido) e 4. incompetência de 

foro. No mérito argumentaram que o negócio jurídico não fora finalizado, 

uma vez que a proposta inicialmente ofertada não se provou verídica, de 

modo que o negócio não restou perfectibilizado. Impugnação constante no 

id. n. 26037763-Pág. 206. Decisão no id. n. 26037763-Pág. 227, 

determinando a apresentação do contrato entabulado pela parte 

Requerida. Manifestação da parte Requerida no id. n. 26037763-Pág. 237, 

narrando que inexiste referido contrato, consoante razões já expostas na 

contestação, bem como alegou que o ônus da prova incumbe à Autora. 

Não resignada com a decisão prolatada no id. n. 26037763-Pág. 227, a 

parte Requerida interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 

0000220-50.2018.8.16.0000, que apresentou o seguinte julgamento (id. n. 

26037763-Pág. 286/294): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DO ART. 400, 

INCISO I, DO CPC. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA 

DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO O RECURSO 

NESSES PONTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE 

NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO ART. 398 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE 

DE SE ATRIBUIR, AOS RÉUS, A EXIBIÇÃO DO CONTRATO CUJA 

EXISTÊNCIA SE NEGA. QUESTÃO QUE DEVE SER APURADA EM 

REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA AUTORA DE 

COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DECISÃO 

AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA 

PARTE CONHECIDA, PROVIDO.” (Sem grifos no original). Nova decisão no 

id. n. 26037763-Pág. 297, intimando as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, sendo que os Requeridos postularam pela 

produção de prova testemunhal (id. n. 26037763-Pág. 303) e a Requerente 

postulou pela produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal (id. n. 26037763-Pág. 306). Decisão no id. n. 26037763-Pág. 309, 

declinando a competência para julgamento ao Juízo da Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Pois bem. II. De proêmio, tenho pela manutenção dos atos 

decisórios até então proferidos, com fundamento no art. 64, § 4°, do 

Código de Processo Civil, de modo que o feito deve prosseguir 

regularmente, em observância a fase em que se encontra. III. Do 

Saneamento e Organização do Processo. No tocante as preliminares 

arguidas pela parte Requerida (1. Prescrição trienal da obrigação de fazer 

e dos danos morais, 2. Inépcia da inicial e 3. nulidade do 

trespasse/impossibilidade jurídica do pedido), verifico que todas se 

relacionam com o mérito, e a análise destas dependem da prova quanto ao 

fato constitutivo do direito da parte Requerente. Desta forma, postergo a 

análise das preliminares sustentadas pela parte Requerida para quando do 

julgamento meritório. Considerando que não há mais questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos: 1. a perfectibilização do 

negócio jurídico estabelecido entre as partes e sustentado na exordial, 2. 

o recebimento parcial pela parte Autora, devendo, inclusive, discriminar 

qual foi o veículo recebido, mediante apresentação de documentos e 3. o 

inadimplemento da parte Requerida. Nos ditames do art. 357, III, do Código 

de Processo Civil, e pelo conteúdo do Recurso de Agravo de Instrumento 

n. 0000220-50.2018.8.16.0000 (id. n. 26037763-Pág. 286/294), saliento 

que o ônus da prova incumbe a parte Autora. De mais a mais, intimem-se 

as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização, nos termos 

do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil. IV. Da Instrução Probatória. 

Considerando o requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o 

pedido de produção de prova documental, depoimento pessoal e 

testemunhal. Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 31 de 

março de 2020, às 14h. Intimem-se os Requeridos José Augusto Oro e 

Volmir dos Santos, pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

relação a intimação pessoal da parte Requerida para realização de 

depoimento pessoal, esta será dispensada em caso de manifestação do 

Advogado informando o comparecimento espontâneo, o qual intimo para 

tal fim desde já, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto. 

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil). 

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. V. Intimem-se. VI. Cumpra-se, expedido o 

necessário. VII. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004985-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE TENDO EM VISTA SOLICTADO PELO 

DEFENSOR PUBLICO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000292-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para, querendo, no prazo 

legal apresentar impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Responda a Secretaria Judicial o ofício que lhe foi 

encaminhado, informando que o alvará solicitado não foi expedido em 

razão da determinação exarada no recurso de agravo de instrumento nº 

1019432-44.2019.8.11.0000, onde fora atribuído efeito suspensivo aos 

embargos de declaração interpostos no agravo interno. Recomenda-se 

instruir a resposta com cópia da r. decisão juntada do Id 31420213 e cópia 

do despacho proferido no Id 31427912. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001696-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCI PAULO GALVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

tempo de contribuição com reconhecimento e averbação de período rural. 

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Defiro os benefícios da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 283 de 935



assistência judiciária gratuita à parte autora. É cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/07/2020, às 14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002876-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006084-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBO MAGAZINE E CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006084-18.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GLOBO MAGAZINE E 

CONFECCOES LTDA - ME REU: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE Vistos, etc. I. Trata-se Ação de 

Cobrança proposta por Globo Magazine e Confecções Ltda em desfavor 

de Associação dos Servidores Municipais de Lucas do Rio Verde - ASPM. 

Consta na exordial, que as partes firmaram convênio para pagamento de 

compras dos associados da Requerida através do cartão FLEXICARD. 

Alega que foram realizados os descontos dos associados, todavia, os 

valores não foram repassados pela parte Requerida, dando origem dívida 

na quantia de R$ 34.725,06. Requer a parte Requerente em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência a penhora de ativos 

financeiros da parte Requerida, e subsidiariamente a determinação de 

inalienabilidade de bem imóvel. Com a inicial, juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. 

Pois bem. II. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece 

o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de 

requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, denota-se pelo quadro do id. n. 

27091437-Pág. 2, que as dívidas cobradas referem-se ao período de 

21.05.2017 a 21.07.2018, não sendo contemporâneas a propositura da 

lide, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que 

não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

De igual modo, atinente a probabilidade do direito, o mero inadimplemento 

não constitui fundamento suficiente para o deferimento da medida de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quando ausente outros 

indicativos de insolvência da parte Requerida. O “mandamus” jurisdicional 

não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais 

carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, 

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

direito. Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA 

PELO PROCON - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 

do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem 

estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de 

comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos 

da tutela. [...].” (N.U 1013654-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019). (Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não 

comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se 

impõe. III. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 20/07/2020, às 

16h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). IV.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IV.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IV.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 
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deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006209-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006209-83.2019.8.11.0045 REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE ALVES 

VALENTIM REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. I. De proêmio, 

recebo a emenda disposta no id. n. 28795175, de modo que alterem-se os 

registros cartorários para “Justiça gratuita? NÃO”. II. Postergo a análise da 

tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

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

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. III. Nesse ponto, 

cabe salientar que os documentos acostados na exordial informam o uso 

do cartão de crédito pelo Autor, das quais destaco as faturas com 

vencimento para 10/11/2018, 10/12/2018 e 10/01/2019, com os maiores 

valores, sendo que a resposta da Ouvidoria do Banco BMG disposta nos 

autos, indica tratar-se de dívida cobrada pelo uso do cartão de crédito. IV. 

Ante a clara hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova é medida necessária para se determinar à 

parte Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, discriminando, ainda, 

qual a dívida relativa a consignação contratada, e qual a dívida referente 

ao uso do cartão de crédito. V. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 20/07/2020, às 17h, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

VI. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. 

VII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

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

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VIII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). X. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo 

desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XI. A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Intime-se. XIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XIV. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003471-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRI PETER PEREIRA CARRIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERI DALMASO (EXECUTADO)

ALDERI MARCOS DALMASO (EXECUTADO)

ALISSON LUIZ DALMASO (EXECUTADO)

ALESSANDRO DALMASO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

WELBER MARCOS SOUSA DOS SANTOS OAB - MT0017059A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003471-25.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: HENRI PETER PEREIRA CARRIJO 

EXECUTADO: ALMERI DALMASO, ALDERI MARCOS DALMASO, ALISSON 

LUIZ DALMASO, ALESSANDRO DALMASO Vistos, etc. I. Dê-se fiel 

cumprimento ao delineado na decisão n. 21958530. II. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se verifica dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Inexistindo óbice legal, homologo o acordo entabulado pelas 

partes, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos. A homologação segue a fundamentação 

do art. 487, III, “b”, do CPC, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito. Ficam as partes dispensadas de eventuais custas 

processuais remanescentes, de acordo com o disposto no artigo 90, §3º, 

do CPC. Tendo em vista a manifestação das partes quanto à renúncia ao 

prazo recursal, e considerando que a autora/exequente denunciou o 

descumprimento da avença, intime-se a parte executada para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do acréscimo de multa de 

10% e honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000948-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA BEZERRA GUABIRABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000948-11.2017.8.11.0045 AUTOR(A): EDVANIA BEZERRA GUABIRABA 

REU: CLARO S.A. Vistos etc. No caso em tela, é certo que, demonstrada a 

relação de consumo e a hipossuficiência do consumidor, deve-se aplicar a 

inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Dessa forma, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando, 

objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, à conclusão. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 24 de abril de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002158-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002158-34.2016.8.11.0045 

AUTOR: ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE RÉU: NS2.COM 

INTERNET S.A. Vistos. 1. Compulsando os autos, observo que a parte 

autora formulou pedido de assistência judiciária, deixando, contudo, de 

apresentar documentos hábeis visando comprovar a alegada insuficiência 

de recursos financeiros. Inicialmente, anoto que o objetivo teleológico da 

gratuidade é servir de instrumento destinado a materializar o mandamento 

constitucional do livre acesso ao Judiciário, assegurando que nenhuma 

lesão ou ameaça de direito seja subtraída da apreciação do órgão 

jurisdicional. Entretanto, como se sabe, a presunção de hipossuficiência é 

relativa, consoante se depreende do art. 99, § 2º, do CPC. O referido 

benefício, portanto, está endereçado tão-somente àqueles que não podem 

reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, 

sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Destarte, o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, estabelece que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, com o que, desde a Edição da 

Constituição de 1988, a insuficiência de recursos deve ser demonstrada, 

in verbis: “Art. 5º. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” A assistência 

judiciária gratuita, por conseguinte, é benefício destinado às pessoas 

efetivamente necessitadas, devendo a insuficiência de recursos ser 

demonstrada e analisada subjetivamente, caso a caso. Na hipótese dos 

autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “ser 

pessoa pobre, na forma da lei", não trouxe aos autos provas suficientes 

quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos decorre elementos 

indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, diante da absoluta 

anemia de provas quanto à alegada hiposuficiência, determino seja a parte 

autora intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da 

sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de 

renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Lucas do 

Rio Verde, 17 de Fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001120-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSE APARECIDA CENEDESE (EXECUTADO)

CLAUMIR JOSE CENEDESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001120-45.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: CLAUMIR 

JOSE CENEDESE, ADENILSE APARECIDA CENEDESE Vistos etc. 

Intimem-se as partes para juntarem os instrumentos de confissão e 

novação de dívidas de nº 2015.016.2019-2020 e 2015.05/2019-2020 

mencionados no termo de acordo entabulado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006162-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006162-12.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA NONATA DA SILVA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Considerando 

a comemoração do dia do advogado na data de 11 de agosto, redesigno a 

audiência de conciliação para a data de 18.08.2020, às 10h00min. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 27 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002026-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARTNIKOVSKI (REU)

FELIPE CITADELLA MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A 

MANIFESTAR-SE NO PRESENTE FEITO, DIZENDO E REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001996-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDIANETE APARECIDA VERARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (REQUERIDO)

AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001996-97.2020.8.11.0045 REQUERENTE: IDIANETE APARECIDA 
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VERARDI REQUERIDO: STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS, AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para juntar 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciais, no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/TJMT, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001112-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE LEMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE, DIZENDO E REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003033-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI ASSUNTA NATT BERGMANN (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A 

MANIFESTAR-SE NO FEITO, DIZENDO E REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIRETO.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1000227-59.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

31.444,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Repetição de indébito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSA DO 

NASCIMENTO DUTRA Endereço: RUA DIAMANTINO, 2830, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 161, 7 ANDAR, SALAS 701 E 702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, diante do 

pedido de habilitação dos herdeiros da parte autora, nos termos do artigo 

690 do Código de Processo Civil. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSON ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001979-61.2020.8.11.0045 AUTOR: ALEKSON ALMEIDA DOS SANTOS 

REU: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos etc. Cite-se e 

intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação designada para a data de 18.08.2020 às 09h00min, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 24 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003825-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA CANDIDA FABIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003825-50.2019.8.11.0045 AUTOR(A): RENILDA CANDIDA FABIANO 
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REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Cite-se e intime-se o Requerido 

para comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação 

designada para a data de 18.08.2020 às 09h30min, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 24 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006162-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006162-12.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA NONATA DA SILVA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por Maria Nonata da Silva Cardoso em desfavor de Banco 

Bradesco Financiamentos S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a requerente, em síntese, que é correntista da requerida há 

vários anos e que deixou de movimentar a conta bancária. Narra, ainda, 

que no mês de novembro de 2019 fez um depósito na referida conta e 

quando foi conferir o saldo, constatou o desconto em decorrência de 

débitos existentes. Relata que fez requerimento junto ao requerido das 

faturas de meses anteriores e constatou a existência de descontos na 

quantia de R$ 4,27 referente a seguro que jamais contratou, o que ensejou 

saldo negativo e outros descontos. Por fim, relata que embora tenha 

procurado o Procon, até o momento o requerido não se manifestou. Diante 

do exposto, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a 

cobrança, sendo ao final confirmada a tutela pretendida com a 

condenação da requerida para declarar a inexistência do débito com 

condenação à repetição do débito e ao pagamento de indenização. Juntou 

os documentos que entendeu pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Admito a emenda à inicial. A concessão de tutela provisória de urgência, 

conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, é 

possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. No caso em tela, constato em sede de cognição 

sumária a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que os 

documentos juntados aos autos corroboram com as alegações expedidas, 

o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada. Nesse 

sentido, a requerente juntou o extrato bancária com a indicação de 

desconto de “seguro prestamista”, o que evidencia a probabilidade do 

direito alegado. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo se consubstancia na manutenção de descontos não 

contratados do saldo bancário, o que poderá acarretar em inúmeros 

constrangimentos e prejuízos à rotina da vida cotidiana. Ademais, não 

vislumbro na concessão da tutela provisória almejada o perigo da 

irreversibilidade, pois a medida pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo desde que surjam novos fatos aptos a autorizá-lo nos 

termos do art. 296 do CPC. Diante do exposto, defiro a tutela provisória de 

urgência para determinar a suspensão da cobrança do “seguro 

prestamista” e demais encargos financeiros decorrentes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6º dia 

contados de sua intimação. Consigno, ainda, que o requerido se abstenha 

da cobrança discutida nestes autos até o deslinde do processo, sob pena 

de incorrer em multa diária nos moldes já estipulados. Outrossim, cite-se e 

intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação designada para a data de 11.08.2020 às 09h00min, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à retificação do polo passivo para constar o cadastro 

atualizado no E. Tribunal de Justiça para recebimento de intimação/citação 

eletrônica. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 24 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005398-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA VASCONCELLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005398-26.2019.8.11.0045 AUTOR(A):  ROSANGELA MARIA 

VASCONCELLOS PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de 

auxílio doença e/ou concessão de aposentadoria por invalidez proposta 

por Rosangela Maria Vasconcellos Pereira em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a requerente, em síntese, que é portadora de lesões nos 

ombros, punho direito, coluna cervical e coluna lombar, o que a impede de 

exercer atividades laborativas, conforme solicitação médica de 

afastamento por tempo indeterminado juntado aos autos. Narra, ainda, que 

postulou benefício previdenciário de auxílio doença por acidente de 

trabalho, o qual foi cessado sob o argumento de limite médico. Diante dos 

fatos narrados, pretende a parte autora a concessão de tutela de 

urgência a fim de que a requerida seja compelida restabelecer o beneficio 

previdenciário de auxílio doença. Com a inicial vieram os documentos que 

entendeu pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. A concessão de tutela 

provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de 

Processo Civil, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos 

em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de 

lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser 

procedente a decisão de mérito. No caso em tela, constato em sede de 

cognição sumária a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que os 

documentos juntados aos autos corroboram com as alegações expedidas, 

o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada. É cediço que 

o auxílio doença é devido ao segurado nos termos do art. 18, I, "e" da Lei 

8.213/91 sempre que "ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos", nos 

termos do art. 59 da mesma Lei. Além de a autora já vir recebendo o 

benefício de auxílio doença, indevidamente cessado, há nos autos 

documentos consistentes que indicam seu afastamento do trabalho, dos 

quais destaco, numa análise superficial, o atestado médico de ID 

25585726. Portanto, numa análise perfunctória dos documentos 

constantes nos autos, em sede de cognição sumária, entendo estar 

comprovada a necessária verossimilhança das alegações para fins de 
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concessão da tutela antecipada, como exige o artigo 300 do Código de 

Processo Civil. A condição de segurada da autora foi reconhecida pela 

autarquia ora requerida, que lhe concedeu o benefício. O perigo de dano, 

por sua vez, é patente, haja vista a incapacidade da requerente, bem 

como a dificuldade econômica a que se encontra submetida. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte 

autora para determinar que o requerido restabeleça à parte autora, 

Rosangela Maria Vasconcellos Pereira, o benefício de auxílio-doença a 

que faz jus pelo valor previsto em lei, até o deslinde do processo. 

Determino o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença, sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o 

limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 1º dia útil após o 

recebimento do ofício pela EADJ – Equipe de Atendimento de Demanda 

Judicial. Consigno, ainda, que o requerido se abstenha de cessar o 

benefício concedido nestes autos antes do deslinde final do processo, 

sob pena de incorrer em multa diária nos moldes já estipulados. Ademais, 

considerando o que dispõe o teor do art. 1º da Recomendação Conjunta 

nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, determino a realização de prova pericial médica. 

Outrossim, nomeio para exercer a função de perito, o médico Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 7689), o qual deverá apresentar o 

laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias a partir da realização da perícia, 

prorrogado por igual período desde que devidamente justificado a 

necessidade. Arbitro honorários periciais na quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), os quais serão arcados pela Justiça Federal, 

consignando-se desde já a expedição de pagamento após a juntada do 

laudo pericial. Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da 

perícia na data agendada. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 477, §1º, do CPC. Deixo de designar audiência de 

conciliação haja vista que o requerido já manifestou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato. Certificado o decurso do prazo de resposta e de 

manifestação acerca da perícia médica, à conclusão. Encaminhem-se 

cópia integral da petição inicial e dos documentos que a acompanham para 

o perito via e-mail (rodrigomust@hotmail.com) para ciência da nomeação e 

agendamento do exame pericial. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001915-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOS REIS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001915-51.2020.8.11.0045 AUTOR(A): LUIS DOS REIS FERREIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as advertências do 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Assim, considerando o que 

dispõe o teor do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, determino a realização de prova pericial médica. 

Outrossim, nomeio para exercer a função de perito, o médico Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 7689), o qual deverá apresentar o 

laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias a partir da realização da perícia, 

prorrogado por igual período desde que devidamente justificado a 

necessidade. Arbitro honorários periciais na quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), os quais serão arcados pela Justiça Federal, 

consignando-se desde já a expedição de pagamento após a juntada do 

laudo pericial. Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da 

perícia na data agendada. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 477, §1º, do CPC. Ademais, deixo de designar audiência de 

conciliação haja vista que o requerido já manifestou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato. Certificado o decurso do prazo de resposta e de 

manifestação acerca da perícia médica, à conclusão. Encaminhem-se 

cópia integral da petição inicial e dos documentos que a acompanham para 

o perito via e-mail (rodrigomust@hotmail.com) para ciência da nomeação e 

agendamento do exame pericial. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o 

parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Proceda-se à 

retificação do polo passivo para constar o cadastro atualizado no E. 

Tribunal de Justiça para recebimento de intimação/citação eletrônica. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 27 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002158-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002158-34.2016.8.11.0045 AUTOR(A): ANA CRISTINA RIBEIRO DA 

SILVA DUARTE REU: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por ANA 

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE em face de NS2. COM INTERNET 

S/A NETSHOES. Aduz a parte autora, em síntese, que adquiriu para seu 

filho, do site da requerida, um jogo Fifa 16 para XBOX 360, pelo valor de 

R$ 237,16 (duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com 

prazo de entrega para o dia 29 de abril de 2016. Prossegue relatando, 

entretanto, que o produto foi entregue com atraso, no dia 18 de maio de 

2016, com defeito, razão pela qual pugna pela condenação da requerida à 

restituição, em dobro, do valor pago, bem como ao pagamento de 

indenização pelo dano moral sofrido. Realizada audiência no CEJUSC, a 

tentativa de acordo restou infrutífera (Id. 17176695). A requerida 

apresentou contestação no Id. 17052991, arguindo, preliminarmente, sua 

ilegitimidade passiva, vez que se trata de mera comerciante, não 

respondendo por vício do produto, e, no mérito, pugnando pela 

improcedência do pedido. A impugnação à contestação consta do Id. 

17683610. Oportunizada às partes a especificação de provas (Id. 

22709987), decorreu o prazo sem manifestação da autora, tendo a 

requerida pugnado pelo julgamento antecipado da lide (Id. 24546533). É o 

relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista 

que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Quanto à 

preliminar de ilegitimidade passiva, é certo que não merece prosperar, vez 

que, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, 

tratando-se de vício de qualidade do produto, como no caso em tela, os 

fornecedores respondem solidariamente. Passo ao exame do mérito. Nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a autora – consumidora - 

parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a inversão do 

ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que a 

empresa tem melhor condição e técnica de produzir provas a seu favor. 

Ainda assim, é certo que incumbe à parte autora a demonstração da 

ocorrência de fato suficientemente hábil a causar abalo que implique dano 

moral, o que não ocorreu, consoante passo a analisar. No caso em tela, a 

autora alega ter sofrido dano material e abalo emocional em razão do 

atraso na entrega do produto e do defeito apresentado. Primeiramente, 

quanto ao alegado dano material, verifico que a requerida reconheceu a 

ocorrência do defeito, entretanto, em sua contestação, apresentou telas 

de seu sistema interno comprovando que procedeu ao estorno do valor do 

produto à administradora do cartão de crédito, conforme espelho da 

operação acostado aos autos (Id. 17052991). Em sua impugnação à 

contestação, a autora não se manifestou quanto ao alegado estorno, 

apenas insistindo na ocorrência do dano moral. Destaque-se que as 
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provas aportadas pela requerida são capazes de controverter as 

alegações da parte autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto, a requerida, de seu ônus probatório. Portanto, o silêncio da 

autora sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que 

se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do 

autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o 

assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias 

Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o 

réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que 

foram opostos na contestação, posto que desnecessária a produção 

probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel 

Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª 

edição, 2006, página 457). Outrossim, nos termos do artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, em caso de vício do produto, são cabíveis a 

substituição do produto, o abatimento do preço ou a restituição da quantia 

paga. Portanto, tendo a requerida demonstrado o ressarcimento do valor 

pago, por meio de estorno da quantia à administradora de cartão de 

crédito, o que não foi impugnado pela autora, não merece prosperar a 

alegação de dano material. Quanto à alegação de ocorrência de dano 

moral em razão da entrega do produto com atraso, entendo que tampouco 

merece prosperar, senão vejamos. Conforme alegado pela autora na 

inicial, a data de entrega do produto estava prevista para o dia 29 de abril 

de 2016, entretanto, foi entregue com atraso, no dia 18 de maio de 2016. 

Verifico que a autora sequer apresentou qualquer prova acerca da 

referida previsão de entrega. Outrossim, ainda que o fizesse, é certo que 

o atraso de 19 (dezenove) dias, embora cause incômodo e frustração, 

não se mostra suficiente a ponto de gerar abalo emocional, mas mero 

dissabor, comum na vida cotidiana. Ademais, apesar de a autora ter 

alegado que se tratava de presente de aniversário para o filho, sequer 

mencionou a data do aniversário, o que impede a constatação da 

veracidade de tal alegação. Destaca-se que o dano moral, à luz da 

Constituição da República, decorre da agressão à dignidade da pessoa 

humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Portanto, entendo que a situação concreta não configurou 

efetiva lesão à honra ou à personalidade da parte autora, não merecendo 

acolhida a pretensão indenizatória. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo 

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

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça 

Gratuita. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Lucas do Rio Verde, 24 de 

abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAGHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001272-35.2016.8.11.0045 AUTOR(A): JOSE DAGHETTI REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de auxílio doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez proposta por José Daghetti em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o requerimento 

administrativo foi indeferido indevidamente e preenche os requisitos legais 

para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar, 

bem como determinada a citação e realização de perícia médica (ID 

1495012). O requerido apresentou resposta à inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos (ID 1584713). A parte autora impugnou a 

resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos formulados (ID 

10196372). O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi 

juntado aos autos (ID 18257846, 18257849 e 18257853), tendo a parte 

requerente se manifestado acerca do laudo no ID. 18542131, e a parte 

requerida permanecido inerte, a despeito de devidamente intimada para se 

manifestar (ID 21035742). É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os 

pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular da relação 

jurídica processual, bem como as condições da ação, passo à analise do 

mérito. Pretende a parte autora a concessão do benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, de auxílio doença, 

vez que se encontra incapacitada permanentemente para suas atividades 

habituais. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91, ao tratar dos requisitos para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, estabelece, 

expressamente: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição.” Portanto, para a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, deve o interessado comprovar seu vínculo com a Previdência 

Social, a incapacidade permanente para o trabalho, a impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir sua 

subsistência, a carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da 

Lei nº 8.213/91), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 

acometido de alguma das doenças e afecções especificados em lista 

elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência 

Social (art. 26, II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de 

auxílio-doença, a Lei nº 8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Os requisitos para a concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo 

do segurado com a Previdência Social, a incapacidade temporária para o 

trabalho, a carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei 

nº 8.213/91), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de 

segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 

acometido de alguma das doenças e afecções especificados em lista 

elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência 

Social (art. 26, II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de 

segurado do autor resta demonstrada pela documentação de ID 

(1485960), que também comprova a carência necessária para a 

concessão do benefício ora pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o 

laudo pericial acostado aos autos comprova que o requerente sofre artrite 

gotosa de grandes articulações, que implica incapacidade para as 

atividades rotineiramente exercidas por ele (ID 18257846, 18257849 e 

18257853). Consta do laudo pericial, ainda, a impossibilidade de 

reabilitação da requerente ante sua incapacidade laborativa total e 

permanente. Nesse contexto, garante a lei que se a parte segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no pagamento de 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo (02.10.2015). Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, confirmo a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora não possui 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar. Consigno que a correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 
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art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): José 

Daghetti; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: 100% (cem por cento) do salário de benefício; d) data de 

início do benefício – DIB: 02.10.2015 (data requerimento administrativo); e) 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 27 

de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002865-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ORTIZ TROCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002865-31.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ELIZABETE ORTIZ TROCHE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Elizabete Ortiz 

Troche em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e preenche os 

requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

deferido o pleito liminar, bem como determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 14199189). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 15775211). A parte autora 

impugnou a resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos 

formulados (ID 17380529). O laudo da perícia médica realizada com a 

parte autora foi juntado aos autos (ID 19762760, 19762767 e 19762904), 

tendo a parte requerente se manifestado acerca do laudo no ID. 

19883957, e a parte requerida permanecido inerte, a despeito de 

devidamente intimada para se manifestar (ID 22631195). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento 

válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da 

ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, 

alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra incapacitada 

permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

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

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurada da autora 

resta demonstrada pela documentação de ID (14192493 p. 16/20), que 

também comprova a carência necessária para a concessão do benefício 

ora pleiteado. Quanto à incapacidade da autora, o laudo pericial acostado 

aos autos comprova que a requerente sofre de sinovites e tenossinovites, 

epicondilite lateral do cotovelo direito, osteofitose lombar, discopatia 

lombar, artrose interapofisaria, que implicam incapacidade para as 

atividades rotineiramente exercidas por ela (ID 19762760, 19762767 e 

19762904). Consta do laudo pericial, ainda, a impossibilidade de 

reabilitação da requerente ante sua incapacidade laborativa total e 

permanente. Nesse contexto, garante a lei que se a parte segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no pagamento de 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo (17.05.2018). Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, confirmo a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora não possui 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar. Consigno que a correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 

art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Elizabete 

Ortiz Troche; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) 

renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário de benefício; d) data 

de início do benefício – DIB: 17.05.2018 (data requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 27 

de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003570-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003570-29.2018.8.11.0045 REQUERENTE: REGINALDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio 

doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez proposta por 

Reginaldo Pereira de Oliveira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 
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Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em 

síntese, que o benefício foi cessado sendo que os requisitos legais para 

recebimento do mesmo permanecem. Recebida a inicial, foi deferido o 

pleito liminar, bem como determinada a citação e realização de perícia 

médica (ID 15110329). O requerido apresentou resposta à inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos (ID 18549220). O laudo da perícia médica 

realizada com a parte autora foi juntado aos autos (ID 19152997, 

19153010 e 19153020), tendo a parte requerente se manifestado acerca 

do laudo no ID. 19567605. A parte autora impugnou a resposta à inicial e 

pugnou pela procedência dos pedidos formulados (ID 19567312). Intimado 

o instituto requerido a se manifestar acerca do laudo pericial (ID 

21226946), este permaneceu inerte (ID 22772527). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento 

válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da 

ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora a 

concessão/restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez ou, alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra 

incapacitada permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 

da Lei nº 8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

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

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurado do autor 

resta demonstrada pela documentação de ID (14938994 p. 16/20 e 

14939081 p. 1/2), que também comprova a carência necessária para a 

concessão do benefício ora pleiteado. O laudo da perícia médica (ID. 

19152997, 19153010 e 19153020), elaborado por profissional habilitado e 

nomeado por este Juízo, informou que o requerente teve fratura de 

extremidade distal do fêmur, fraturas múltiplas do fêmur e outras 

patologias, consignando que o requerente encontra-se incapacitado para 

trabalhos braçais, havendo reserva física para trabalhos não braçais. 

Assim, conforme evidencia o laudo pericial, o requerente é suscetível de 

reabilitação profissional para outra atividade laborativa. Diante desse 

cenário, faz-se cabível a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, haja vista que a incapacidade para a realização de 

atividades laborais pela parte autora é parcial e permanente. Assim, resta 

evidente o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59 da Lei 

8.213/91, que dispõe: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” No mais, a 

jurisprudência alberga a pretensão do autor. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. PARCIAL E 

PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DA DATA 

DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os requisitos do benefício postulado 

são a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta 

fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da 

Lei nº 8.213/1991. Deve ser observado ainda, o estabelecido no art. 26, 

inciso II e art. 151, da Lei 8.213/1991, quanto aos casos que independem 

do cumprimento da carência; bem como o disposto no parágrafo único, do 

art. 24, da Lei 8.213/1991. 2. No caso dos autos, considerando os termos 

das apelações apresentadas, não mais reside controvérsia sobre as 

matérias relacionadas à existência de incapacidade parcial e permanente, 

qualidade de segurado e respectiva carência, bem como data do início do 

benefício a partir da sua anterior cessação na via administrativa 

(29.05.2018). 3. A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, na redação dada 

pela Lei nº 9.032/95, é obrigatório o comparecimento do segurado aos 

exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim 

como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou 

tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas 

as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas. 

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte 

autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do 

referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a 

reabilitação não ocorra. O termo inicial do benefício deve ser fixado a 

partir da data da indevida cessação (29.05.2018), observada eventual 

prescrição quinquenal. 4. No tocante ao termo final do benefício, o INSS 

deverá submeter a parte autora a reavaliação médica, por meio de nova 

perícia a ser realizada pela autarquia, ou, se for o caso, submetê-la a 

processo de reabilitação profissional. 5. A correção monetária deverá 

incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências 

e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição 

quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013, do 

Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de 

liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da 

expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela 

colenda 3ª Seção desta Corte. Após a expedição, deverá ser observada a 

Súmula Vinculante 17. 6. Com relação aos honorários advocatícios, 

tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá 

ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 

85, § 3º, § 4º, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre 

as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao 

benefício (Súmula 111 do STJ). 7. Apelações desprovidas. Fixados, de 

ofício, os consectários legais". (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - 

APELAÇÃO CÍVEL - 5105828-21.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador 

Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 23/04/2019, 

Intimação via sistema DATA: 26/04/2019) Dessa forma, considerando que 

o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários para o auxílio-doença, 

a implantação do benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo 

inicial a data da cessação do benefício (13.08.2018), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício. O benefício deverá ser mantido até que 

o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez (art. 62 da Lei 8.213), ficando obrigado, 

porém, a se submeter a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, a ser prescrito e custeado pelo INSS, não 

podendo, contudo, ser compelido a procedimentos cirúrgicos e/ou a 

transfusão de sangue. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos dos 

artigos 59 e 62 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor a ser 

calculado de acordo com a legislação específica, inclusive 13º salário, 

desde a data da cessação do auxílio doença (13.08.2018), 

descontando-se eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento ou restabelecimento do benefício. Considerando que 

o benefício deverá ser mantido até que o segurado seja considerado 

reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência 

ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez 

(art. 62 da Lei 8.213), ficando obrigado, porém, a se submeter a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, a ser 

prescrito e custeado pelo INSS, não podendo, contudo, ser compelido a 

procedimentos cirúrgicos e/ou a transfusão de sangue. Destacando que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, confirmo a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 
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da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora não possui 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar. Consigno que a correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 

art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Reginaldo 

Pereira de Oliveira; b) benefício concedido: auxílio-doença; c) renda 

mensal atual: 91% do salário de benefício; d) data de início do benefício – 

DIB: 13.08.2018 (data de cessação do benefício); e) renda mensal inicial – 

RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000877-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 10000009-31.2017.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de janeiro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003868-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003868-84.2019.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 477, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil, notifique-se o perito 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a resposta para os 

quesitos complementares apresentados pela autarquia requerida. Com 

juntada da resposta aos quesitos, intimem-se as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem. Cumpra-se 

integralmente a decisão judicial arquivada no evento n.º 25626126. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002229-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRAIR ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002229-36.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000337-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICIANE DALMASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000337-58.2017.8.11.0045. Proceda-se à intimação das 

executadas, na pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, 

inciso I do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realizem o pagamento integral do débito remanescente, acrescido de 

custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de 

imediato, independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 
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(quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de 

Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no 

pagamento de honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% 

sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) 

na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do 

Código de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001588-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JODEIR GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001588-77.2018.8.11.0045. A respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005306-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOZADAQUE RIBEIRO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005306-48.2019.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYER VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO ROYER (EXECUTADO)

MARLISE LUCIA BRAUN (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência. INTIMADO a fim de que deposite a todos os 

endereços iunformados na inicial e outros que informar.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002484-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 895.953.511-72 

(REPRESENTANTE)

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Ofício n.º 136/2020 Lucas do Rio Verde-MT, 2020-04-27 

15:56:50.396 Referência: Processo: 1002484-57.2017.8.11.0045 Espécie: 

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)] AUTOR(A): LUCIMAR PEREIRA 

REPRESENTANTE: LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Assunto: Solicita Realização 

de Estudo Prezado(a) Senhor(a): De ordem do MMº Juiz de Direito Dr. 

Cristiano dos Santos Fialho, nos autos acima especificados, solicito a 

realização de estudo da condição sócio-econômica da autora, devendo 

responder os termos dos quesitos formulados, bem como acostar aos 

autos fotografias da autora e de sua residência, devendo o respectivo 

laudo/relatório ser entregue no prazo de 15 dias. Atenciosamente, 

Guilherme Pereira Dias Gestor Judiciário AO SETOR PSICOSSOCIAL DO 

FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT SEDE DO 3ª VARA 

DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004904-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAMARGO ALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICYELE SANTANA ROCHA OAB - MT23857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMEL COMUNICACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004904-35.2017.8.11.0045. Remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003841-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINON DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITANHANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA OAB - BA52104 (ADVOGADO(A))

DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI OAB - MT0013461S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1003841-72.2017.8.11.0045. Mantenho a decisão judicial, 

que determinou a realização de nova avaliação do bem imóvel, objeto da 

penhora, visto que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear o 

veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no contexto 

fático estabelecido. É que, conforme já foi decidido, em instante anterior, 

transcorreu-se considerável lapso de tempo, estabelecido entre a data da 

avaliação até os dias atuais, o quê, certamente, pode comprometer a 

exata/correta valoração do bem, objeto do ato de penhora. A avaliação se 

materializou há mais de dois anos, mais precisamente no dia 19 de 

dezembro de 2017 (eventos n.º 11273448, 11273454 e 11273453). É 

caso, portanto, de aplicação da regra modelada no art. 873, inciso III do 

Código de Processo Civil, haja vista que é “possível a realização de nova 

avaliação do bem penhorado caso haja um lapso temporal muito grande 

entre a avaliação e sua expropriação” [TJRS, Apelação Cível n.º 

70081327793, 15.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Jerson Moacir Gubert, j. em 

17/07/2019]. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento firmado com esta exata/mesma compreensão e ratifica que é 

“possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de 

nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira 

avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável 

lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil” [STJ, EDcl no 

Ag n.º 1.365.203/RJ, 4.ª Turma, Rel.: Min. Raul Araújo, julgado em 

21/06/2012]. Portanto, diante deste cenário, Determino que se proceda 

nova avaliação do bem imóvel. Expeça-se mandado judicial, com o objetivo 

de proceder-se a avaliação do bem imóvel. Com a juntada do mandado, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

[art. 872, § 2.º do Código de Processo Civil]. Cumpra-se integralmente a 

decisão judicial arquivada no evento n.º 25360417. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003076-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003076-33.2019.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra Cleusa Bispo dos 

Santos, em que visa a, sob o pretexto de que a ré restou inadimplente no 

pagamento de certas prestações, reaver a posse do veículo automotor 

discriminado na petição inicial. Comprovados o contrato escrito e o 

inadimplemento contratual, foi deferida e cumprida a liminar postulada, 

procedendo-se à citação. No prazo legal, não foi apresentada 

contestação. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que 

exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, conclui-se que a ré, 

devidamente citada e int imada, deixou de apresentar 

resposta/contestação (eventos n.º 21830984 - pág. 2/4 e 23334233). 

Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência de contestação 

induz, como consequência automática, a incidência dos efeitos materiais 

da revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza relativa, dos 

fatos articulados por parte do autor na petição inicial. Interpretação do 

conteúdo normativo do art. 319 do Código de Processo Civil/1973 [art. 344 

do Código de Processo Civil/2015]. Segundo os informes produzidos no 

processo, principalmente do conteúdo dos documentos arquivados no 

evento n.º 21257809 – págs. 1/10 e 21257812 – págs. 1/3, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram contrato de financiamento, gravado com 

cláusula de alienação fiduciária, que visava proceder à aquisição de 

veículo automotor e que o devedor incorreu em mora contratual. Portanto, 

diante desta perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do direito do 

autor e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados 

no processo, impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Banco Bradesco S/A contra Cleusa Bispo dos Santos, para o fim de: a) 

Declarar consolidado em mãos da empresa requerente a posse e a 

propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 

1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003448-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JONAS DA SILVA PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1003448-16.2018.8.11.0045. Requerente: José Jonas da Silva Patricio. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 27 de abril de 2020. José Jonas da Silva 

Patricio, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegado o exame do 

pedido liminar e determinada a realização de perícia médica. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na sequência foi deferida a 

tutela de urgência e determinada a citação da autarquia requerida. Citada, 

a autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor 

deveria comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e 

absoluta para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da 

inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 
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auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, estão comprovados 

nos autos, na medida em que o pedido de concessão do benefício foi 

indeferido unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

realizada pelo INSS (evento nº 14720017 – pág. 1). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que o requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que o autor é portador de moléstia que o torna incapaz de 

desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados 

consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em 

função da moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, 

em paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem 

como a circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado nos eventos nº 24522837 e 24522840, o qual foi 

coroado com as seguintes conclusões: “b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Apresenta osteofitose 

lombar, hipertrofia facetaria, pinçamento de L5S1, duas hérnias de disco 

lombares com compressão dural e neural bilateral. CID 10 M549, M545. 

(...). f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) 

para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 

resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R 

Sim, devido a Apresenta osteofitose lombar, hipertrofia facetaria, 

pinçamento de L5S1, duas hérnias de disco lombares com compressão 

dural e neural bilateral.. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? R É permanente e total. h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 2017. i) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde 

agosto de 2017, por atestado de incapacidade. (...) l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) 

periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente. (...). p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R 

Não haverá recuperação” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser 

fixado desde a data do requerimento administrativo do benefício, em 

03/05/2018 (evento nº 14720017 – pág. 1), pois o autor já estava 

incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao quesito da letra ‘i’ do laudo 

pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 01/10/2019 

(evento nº 24522837), a partir de quando o requerente faz jus ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. 

Ministro José Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. 

Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por José Jonas da Silva Patricio contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente José Jonas 

da Silva Patricio, contado a partir da data da cessação administrativa 

(03/05/2018), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(01/10/2019), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Como forma 

de concretizar o comando emanado da decisão judicial que concedeu a 

tutela de urgência, Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, a implantação do auxílio-doença ao autor José Jonas da Silva 

Patricio, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

importará na incidência de multa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161388 Nr: 6665-84.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAMIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:11208-B/MT
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 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 281, de 07 de abril de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 127279 Nr: 4124-49.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO H. BETONI - 

OAB:MT/14.202

 Vistos etc.,

1. Diante da Portaria-Conjunta nº. 281, de 07 de abril de 2020, oriunda do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência retro 

designada nos autos.

2. Com a normalização do expediente, retornem-me os autos conclusos.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005103-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUINZANI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ELIETE GUADANIN OAB - MT27847/O (ADVOGADO(A))

REGIS ALBRECHT OAB - MT24597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 18/08/2020 Hora: 16H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.18/08/20 16:00

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000765-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - 013.127.541-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000765-35.2020.8.11.0045. REPRESENTANTE: MARLUCY PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL) Vistos. Recebo a inicial. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a Fazenda Pública Estadual, 

através de seu representante legal ou Procurador para, no prazo de 30 

(trinta) dias, opor embargos, caso queira (art. 910 do CPC) Não havendo 

oposição de embargos do(a) executado(a) ou manifestação do(a) 

exequente, expeçam precatório ou RPV (arts. 910, § 3º e 535, § 3º, 

ambos do CPC), de acordo com o valor da execução. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

18/08/2020 Hora: 16:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/08/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-36.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. &. C. A. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. F. (REQUERIDO)

 

18/08/2020 Hora: 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDE DOS ANJOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 16:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO ALGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), ACERCA 

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO(S) RECLAMADO(S) PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITH KARILA NOVELLO (REQUERIDO)

RODRIGO TABILE (REQUERIDO)

 

18/08/2020 Hora: 16:50 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/08/2020 Hora: 16H50 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005478-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

19/08/2020 Hora: 13:00 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 19/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004550-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DENIZ DE MEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

19/08/2020 Hora: 13:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 13H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BUTINSKI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

19/08/20 13:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 13H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

19/08/20 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

 

19/08/2020 Hora: 14:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 19/08/2020 Hora: 14H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CRISTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES VIEIRA OAB - MT27781/O (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/08/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

19/08/20 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLISMAR TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

19/08/2020 Hora: 15:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

19/08/20 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

19/08/20 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

19/08/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARIA DA SILVA BALINT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMILCE MARLI SILVA COLLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001178-48.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: MIRIAM MARIA DA SILVA 

BALINT EXECUTADO: DIOMILCE MARLI SILVA COLLA Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001411-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000737-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000737-72.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIAS DANIEL DINIZ 

EXECUTADO: KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL Vistos. Considerando 

que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 

835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

4.656,91 (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e um 

centavos) em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada 

KUCERA ADVOCACIA EMPRESARIAL (CNPJ: 11.524.735/0001-30), 

através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com providências 

necessárias para a imediata vinculação neste processo dos valores 

transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema BACENJUD 

como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo negativa ou 

insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se 

também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos 
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disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome do devedor e sem 

restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com a resposta dos 

comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, 

junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso 

necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de 

imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 782, §3, do CPC, 

defiro o pedido do exequente de inclusão do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito, que será feito por meio do sistema Serasajud. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003406-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE APARECIDA VALCARENGHI RECK VIVIAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (EXECUTADO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-37.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

: 20/08/2020 Hora: 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 20/08/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011641-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NARCISO GUNTZEL JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011641-03.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: SERGIO NARCISO GUNTZEL 

JUNIOR EXECUTADO: M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - 

EIRELI Vistos. DEFIRO o requerimento em Id. 28856634, e determino a 

expedição do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo 

Peugeot 308 Active, de placa BEB2019, devendo ficar como fiel 

depositário do bem o Exequente, lavrando-se o respectivo termo. 

Realizada a penhora, intime-se o Executado sobre a efetivação do ato de 

constrição judicial, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Conste ainda no mandado que as partes deverão se 

manifestar quanto à penhora e avaliação do bem no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ante a renúncia do advogado do executado, intime-se para que 

constitua novo advogado, no prazo de dez dias. Proceda-se à atualização 

no sistema. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR ANTONIO FIORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

20/08/2020 Hora: 14:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

20/08/2020 Hora: 14H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SENA ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

20/08/2020 Hora: 14:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

20/08/2020 Hora: 14H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR OAB - 989.008.975-00 

(REPRESENTANTE)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME OAB - 12.757.250/0001-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO WEBER (INTERESSADO)

 

20/08/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

20/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006145-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

: 20/08/2020 Hora: 15:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 20/08/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005644-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HOSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

 

: 20/08/2020 Hora: 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 20/08/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005599-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA IGLESIA SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

: 20/08/2020 Hora: 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 120/08/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA ALEIXO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

a: 20/08/2020 Hora: 16:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 20/08/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

20/08/2020 Hora: 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

20/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

21/08/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

21/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEUDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

21/08/2020 Hora: 15:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

21/08/2020 Hora: 15H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONILZA DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

21/08/2020 Hora: 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

21/08/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUCAS DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

21/08/2020 Hora: 16:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

21/08/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-46.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUCAS DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

21/08/2020 Hora: 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 
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21/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-46.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUCAS DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

21/08/2020 Hora: 17:00 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 21/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO (TESTEMUNHA)

 

a: 25/08/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 25/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LIMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

25/08/2020 Hora: 13:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

25/08/2020 Hora: 13H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS BATTU BRUNNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000049-08.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: DIONATAN GOMES DUARTE 

EXECUTADO: CARLOS VINICIUS BATTU BRUNNER Vistos. Defiro a busca 

de endereço do executado (INFOJUD). Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DIAS SOBRAL PINTO OAB - RJ83175 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o DIA 30 DE JULHO DE 2020, às 16:30H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 16:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA CORREA (REQUERIDO)

E.A. FERNANDES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001052-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON MATTOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003685-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SOUZA TREVISOL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da certidão do Oficial de Justiça, bem como do decurso do prazo 

para pagamento espontâneo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMAR KLUGE (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 15:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR LIMA NOVAIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003213-15.2019.8.11.0045. INTERESSADO: LUCINEIDE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, EDEGAR LIMA 

NOVAIS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos. Homologo a 

desistência recursal para que surta os efeitos jurídicos e legais. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se a parte executada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cumprimento integral da 

sentença, nos termos do art. 815 do Código de Processo Civil. Registre-se 

que o descumprimento da obrigação de fazer acarretará em multa diária, 

arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada da R$ 5.000,00 

(cinco) mil reais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANICETO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001743-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO ANICETO SALES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Indefiro o pedido de id. 31181660, uma 

vez que o requerente teve a oportunidade comprovar a hipossuficiência e 

deixou de fazê-lo em tempo hábil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para que, 

(via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize 

o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, 

e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários 

para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o 

devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização 

do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002221-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU (EXECUTADO)

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU 01712589164 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CABRAL CORREIA OAB - AP1671 (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/11/2019 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/11/19 15:00

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002167-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002167-59.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: EDEMILSON DE SOUZA 

ALMEIDA Vistos. Realizada a busca nos sistemas disponíveis não foi 

possível a localização de endereço do executado diverso do que já existe 

nos autos. Deste modo, intime-se o exequente para informar o endereço 

de localização da motocicleta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002221-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIANA RODRIGUES DE ABREU (EXECUTADO)

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU 01712589164 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CABRAL CORREIA OAB - AP1671 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARLOS TEIXEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000676-46.2019.8.11.0045. REQUERENTE: EDILSON LOPES DE MORAES 

REQUERIDO: BRUNO CARLOS TEIXEIRA SILVA Vistos. Indefiro o pedido 

de nova penhora, uma vez que foi realizada a penhora de ativos 

financeiros, parcialmente cumprida, bem como foi localizada uma 

motocicleta (id. 30534163). Aguarde-se o prazo de manifestação do 

executado. Atente-se a secretária a suspensão do prazo processual, em 

virtude da Pandemia do Covid- 19. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-21.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU REZENDE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871-O (ADVOGADO(A))

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RM BORRACHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010243-21.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZAQUEU REZENDE BEZERRA 

REQUERIDO: RM BORRACHARIA Vistos. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposta por ZAQUEU REZENDE BEZERRA em face de RM 

BORRACHARIA, ambos qualificados nos autos. A executada possui a 

obrigação de entregar “um radiador FORD F4000 COM COLMEIA NOVA” O 

exequente, diante da recusa do executado na entrega do bem, pugna a 

parte pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o 

relato. Decido. Diante da inviabilidade da tutela pretendida na inicial a título 

de obrigação de fazer, deve ser aplicada medida equivalente àquela 

originalmente pretendida, ou convertida a pretensão em perdas e danos. 

Pois bem. O art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099, de 1995, dispõe que “nos 

casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na 

sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de 

acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de 

inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a 

elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e 

danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por 

quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando 

evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado”. Nesse sentido, 

considerando a manifestação da exequente no Id. 24252657, CONVERTO 

a obrigação de fazer em PERDAS E DANOS e ARBITRO-A em R$ 3.955,09 

(três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), nos 

moldes do art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95. Intime-se a executada para 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10%. Retifique-se o nome da executada para VANDA SILVEIRA 

CONSTANTE – ME. Intime-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001985-68.2020.8.11.0045. AUTOR: BRUCELY PAULO VIANA 

RODRIGUES NAGATA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia, telefone, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo, uma vez que a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome, o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de ofício pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002738-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CUMERLATO - EPP (EXEQUENTE)

CUMERLATO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS CASSIANO OAB - MT26687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

25/08/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

25/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 
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de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BAZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000272-58.2020.8.11.0045. AUTOR: ANGELICA BAZZO REU: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. Em que pese a demandante sustentar a 

desnecessidade da realização da audiência, tal alegação não a exime do 

comparecimento ao ato, posto que não é faculdade do demandante a 

realização da tentativa de conciliação e sim decorre de previsão legal, bem 

como vai de encontro aos princípios norteadores e objetivos do Juizado 

Especial, já que a obrigatoriedade do comparecimento das partes visa 

estimular a conciliação e prestigia o princípio da oralidade. Assim, indefiro 

o pedido para julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003043-48.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ABEGG COMERCIO DE PECAS 

ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME REQUERIDO: JOAO MARQUES 

JUNIOR Vistos. Deixo de conhecer a exceção de pré-executividade (Id. 

30747851), pois a presente ação se encontra na fase de conhecimento, 

onde o meio de defesa é exercido através da apresentação de 

contestação. Considerando que a falta de citação foi suprida pelo 

comparecimento espontâneo do réu (art. 214, §1º, do CPC), designe-se 

audiência de conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta da 

Conciliadora. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BENAVENUTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS CRUZ (REQUERIDO)

 

25/08/2020 Hora: 15:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 25/08/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCOS NEVES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005158-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DEUSTCHMANN (REQUERENTE)

JOSE CESAR DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

18/08/2020 Hora: 15:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/08/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GAMARRA ARRUDA (REQUERIDO)

 

25/08/20 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

25/08/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004517-83.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JEFFERSON AUGUSTO DA 

SILVA MENDES REQUERIDO: AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos. Antes do julgamento dos embargos de declaração, 

entendo necessário a conversão do julgamento em diligência, a fim de que 

a Oficiala de Justiça, esclareça na certidão de id. 21285357, se não 

localizou o endereço do requerido ou se localizou o endereço e não 

localizou o requerido, no prazo de 5 dias. Após, tornem conclusos para 

análise dos embargos de declaração. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA OAB - MG164025 (ADVOGADO(A))

FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR OAB - MG125588 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/10/2019 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA OAB - MG164025 (ADVOGADO(A))

FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR OAB - MG125588 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005100-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BATISTA BARRETO (EXEQUENTE)

ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005100-34.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCOS BATISTA BARRETO, 

ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos. Certificado o trânsito em julgado, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para que, 

(via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize 

o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, 

e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários 

para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o 

devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização 

do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003890-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003890-50.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: EVANDRO ROBERTO 

CORTEZIA EXECUTADO: LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA 

LTDA - ME Vistos. Ciente do agravo de instrumento interposto no Id. 

29796530, mantenho a decisão agravada por seus próprios termos. 

Certifique a escrivania acerca do andamento do agravo de instrumento 
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noticiado, bem como se foi concedido efeito suspensivo. Não havendo 

efeito suspensivo, cumpra-se a decisão de Id. 27251671. Após, 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003851-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003851-48.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SIRLENE ALVES DAMACENA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A parte Recorrente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. 

Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar 

e comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004688-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA CRUZ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004688-06.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RONALDO SOUSA ROCHA 

REQUERIDO: SOUZA CRUZ S/A Vistos. A parte Recorrente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. 

Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar 

e comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000737-04.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANA PAULA DA CONCEICAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte Recorrente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. 

Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar 

e comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004532-18.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE CORDEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte Recorrente interpôs recurso 

inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos autos, 

não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Vale dizer 

que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e 

comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003810-81.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO LIMA DOS 
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SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DEIXO DE RECEBER o Recurso 

Inominado, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 9.099/95, visto que 

certificada sua intempestividade (Id. nº 31522437). Junte-se aos autos a 

cópia do DJE que faz referência na certidão de intempestividade. 

Intimem-se as partes acerca da decisão supracitada, para requererem o 

que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo e nada sendo 

requerido, arquive-se, com as formalidades legais. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde /MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000502-03.2020.8.11.0045. AUTOR: RAIMUNDO NONATO FERREIRA 

FONSECA REU: BANCO BRADESCO Vistos. A parte Recorrente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. 

Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar 

e comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004794-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO VANIO DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004794-65.2019.8.11.0045. REQUERENTE: KASSIO VANIO DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A parte Recorrente 

interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a 

Recorrente declarar e comprovar nos autos que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua 

família. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 

99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

efetue o recolhimento do preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004574-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (EXEQUENTE)

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004574-72.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ALBANO DENICOLO, 

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, parte 

final, da Lei 9.099/95. DECIDO. Constato que a insurgência do executado 

em relação à correção monetária aplicada no presente caso é oportuna, 

tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 

810, que possui repercussão geral, deve ser aplicada ao presente caso. 

Assim, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao 

Tema 810, superada a questão acerca de qual o índice aplicável para 

atualização monetário do débito existente, visto que houve a definição de 

se mostra aplicável a todo o período o IPCA-E. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. 

VENCIMENTOS DE SERVIDORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICÁVEL. IPCA-E. RE 870.947 (TEMA 810). 1. Agravo de instrumento 

interposto contra decisão que determinou a atualização monetária do 

débito com base no IPCA-e, nos termos do Tema 810 do STF. 2. 

Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810), as condenações de natureza 

não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo 

IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, 

porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é 

capaz de atualizar a variação de preços da economia. 3. In casu, 

inarredável concluir que o posicionamento adotado pelo decisum quanto à 

correção monetária encontra respaldo na tese firmada pela Corte Superior 

no RE n.º 870.947 (Tema nº 810) - pelo que não merece reforma. 4. 

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno 

p r e j u d i c a d o .  ( T J - D F  0 7 1 7 9 0 7 1 4 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0717907-14.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 19/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 04/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). 

APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 RESOLVIDO NO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A 

controvérsia jurídica cinge-se aos juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre a Fazenda Pública. Tal matéria teve a repercussão geral 

reconhecida no STF sob o Tema 810, resolvido no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE, ocorrido no dia 20/09/2017. 2. A Suprema 

Corte decidiu que nas condenações da Fazenda Pública oriundas de 

relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, 

permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na hipótese de 

causas de natureza tributária ficou decidido que deverá ser utilizado o 

mesmo índice adotado pelo Fisco para corrigir os débitos dos 

contribuintes. 3. Com relação a correção monetária, foi afastada a tese do 

uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos 

débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à 

expedição do precatório. Em seu lugar foi adotado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para 

recompor a perda de poder de compra. 4. Quanto ao termo a quo dos 

juros de mora, deve ser observado o teor do disposto no artigo 240 do 

Código de Processo Civil, segundo o qual devem incidir a partir da citação 

válida. 5. Atrasados que deverão ser atualizados monetariamente 

conforme a variação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial), a contar de cada parcela paga a menor. 6. A correção 

monetária e os juros moratórios são matérias de ordem pública e 

cognoscíveis de ofício, não caracterizando reformatio in pejus. Precedente 
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do STJ. Súmula 161 do TJRJ. 7. A fixação da verba honorária deverá 

obedecer ao disposto no artigo 85, § 3º, do CPC/2015, que determina a 

fixação com base no valor atribuído à condenação. 8. Majoração dos 

honorários advocatícios para que correspondam a 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, nos termos da 

Súmula nº 111/STJ. 9. Não se justifica a fixação da verba no patamar 

máximo (20%), como pretendem os apelantes, pois atuou o patrono com o 

zelo e dedicação ordinariamente esperados, não tendo havido 

necessidade de aprofundamento de teses jurídicas. 10. Por fim, o artigo 

85, § 11, do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar 

o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Ante 

ao exposto, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da 

parte autora, em sede recursal, arbitra-se os honorários sucumbenciais 

recursais no percentual de 2% (dois por cento), que deverá incidir sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, e 11 e artigo 

86 § único do Codex. 11. Apelo provido em parte. Honorários 

sucumbenciais recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

condenação em favor do patrono dos recorrentes. (TJ-RJ - APL: 

00472308920078190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 31/01/2018, 

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018) (Grifo 

nosso). Assim, forçoso o reconhecimento da correção dos cálculos da 

parte exequente quanto a aplicação do IPCA-E na correção do débito. A 

outro tanto, nesse mesmo julgamento ficou assentado que os juros 

remuneratórios devidos devem ser calculados conforme previsto no artigo 

1º-F, da Lei n.º 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.690/09, 

quando se trata de relação jurídica não tributária, como no presente caso. 

Assim, a insurgência da parte executada quanto aos juros aplicados pela 

exequente merece acolhimento, visto que dos cálculos apresentados (Id. 

25300482) é possível se extrair que não houve a aplicação de juros de 

0,5% ao mês estipulado pelo índice de remuneração da caderneta de 

poupança, em sintonia com a decisão vinculante do Supremo Tribunal 

Federal sobre o tema. Nestes termos, visando evitar nova discussão 

sobre o tema e, conforme cálculo de atualização elaborado pela 

a s s e s s o r i a  d o  J u í z o  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), o valor corrigido da 

condenação importa em R$ 10.787,32 (dez mil setecentos e oitenta e sete 

reais e trinta e dois centavos), tudo conforme os parâmetros do título 

judicial. Ante o exposto, acolho o pedido da parte executada para 

determinar a aplicação do índice IPCA-E na correção do débito e os juros 

moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança 

DETERMINO a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), para 

pagamento. Com a comprovação de depósito (RPV), expeça-se alvará de 

levantamento. Com o pagamento dos valores, tornem conclusos para 

extinção. Intimem-se. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004377-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANNE CARDOSO BARBOSA 81447671104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CAVALCANTE BARBOSA OAB - MT13127/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004377-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MELISSA DE ALMEIDA 

SOUZA REQUERIDO: LILIANNE CARDOSO BARBOSA 81447671104 

Vistos. De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, devidamente regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o 

recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o pagamento de 

custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese 

de assistência judiciária gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte 

recorrente não é beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o 

preparo devido. Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento 

ao Recurso Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC 

oportunize a parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do 

preparo, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do 

Enunciado 168 do FONAJE. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o 

prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que 

entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao 

arquivo. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004595-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA BRESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004595-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PRISCILA APARECIDA BRESIO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte Recorrente 

interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a 

Recorrente declarar e comprovar nos autos que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua 

família. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 

99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

efetue o recolhimento do preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILTON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004828-11.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANAILTON JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. A parte Recorrente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que, 

para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar 

nos autos que não tem condições de arcar com as despesas do processo 

sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo 

elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, 

indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002849-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002849-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MADALENA PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à análise 

das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002189-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002189-49.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE HILTON PINTO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003802-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAMA DA PAZ SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003802-75.2017.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ELIZAMA DA PAZ SILVA SANTOS Vistos etc. O presente 

feito encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, 

diante da não localização de bens penhoráveis, requer a expedição de 

certidão de crédito. É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O cumprimento de 

sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a parte exequente 

não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação. Isto posto, DEFIRO o pedido retro em 

relação à certidão de existência de dívida, eis que de posse dela o 

exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, 

deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, 

da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do 

feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Intime-se. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011813-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO FOLHA MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011813-42.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: GILSON GREGORIO 

EXECUTADO: GRUPO FOLHA MT Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Depreende-se dos autos que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 311 de 935



ação encontra-se abandonada pelo exequente. Ocorre que, devidamente 

intimado para dar continuidade na ação, o exequente permaneceu inerte, 

conforme certidão de Id. 31520907. Considerando o fato de que o 

exequente não manifestou seu interesse nos autos, a extinção é medida 

que se impõe, consoante a regra do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: (...) III – por 

não promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias;” (...) Posto isto, pelos fatos e 

fundamentos supraditos JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004559-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LINHARES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004559-98.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO BATISTA LINHARES 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante 

informa haver omissão e contradição no julgado no que se refere à análise 

das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão, uma vez que o valor que pretende que conste na 

sentença como sendo restituído, não há nos autos comprovação do 

efetivo lançamento, apenas que seria lançamento futuro, portanto não há 

que se falar em restituição, ao menos nestes autos. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Quanto a multa diária, essa 

deverá ser apurada no momento do cumprimento de sentença, se de fato 

houver o descumprimento. Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os 

pressupostos recursais, RECEBO o presente recurso inominado no efeito 

apenas devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 

43, Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se entender necessário (art. 

42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha sido intimado, certifique-se o 

decurso de prazo. Apresentada as contrarrazões ou certificado o 

decurso, remeta-se o processo às Turmas Recursais, para fins de exame 

da matéria. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI SOARES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002977-63.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MAURI SOARES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. ENERGISA MATO GROSSO S\A opôs, com 

fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, embargos de 

declaração (Id. 24246261) da sentença de Id. 23856273, requerendo a 

reforma desta. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Prestam-se os 

embargos de declaração a parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a 

ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o 

embargante manifesta quanto omissão em relação ao pedido contraposto 

realizado na contestação, uma vez que o pedido do requerente foi julgado 

improcedente. Há omissão nos casos em que determinada questão ou 

ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o 

foi. Analisando o recurso interposto pelo embargante, vejo que há vício no 

julgado capaz de saneamento por meio dos embargos declaratórios, o que 

passo a fazer neste instante. Observo do julgado que foi julgado 

parcialmente procedente apenas para que não se realizasse a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica pelo débito, entretanto, considerou que 

é devida a cobrança recuperação de energia. Ocorre que deixou de 

constar no dispositivo da sentença o julgamento do pedido contraposto. 

Dessa forma, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, a fim de 

aclarar a sentença, fazendo com que as razões expostas nesta decisum 

integrem a sentença embargada, com a adição da seguinte redação à 

parte dispositiva: “Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos referente à 

recuperação de consumo e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, a 

fim de reconhecer a exigibilidade do débito relativa a recuperação de 

energia no valor de R$ 15.195,14 (quinze mil cento e noventa e cinco reais 

e catorze centavos) e, via de consequência, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”. Nos demais termos a decisão 

deverá permanecer inalterada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010118-53.2015.8.11.0045. REQUERENTE: KLUGE E CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Fundamento e Decido. Cuida-se de execução de crédito 

concursal e, em conformidade com a decisão proferida pelo juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a extinção da presente execução e a 

expedição de certidão de crédito em favor do credor é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, 

devendo a parte exequente obter a satisfação do débito, nos autos da 

recuperação judicial, oportunidade em que o respectivo crédito será pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Intime-se o exequente para 

apresentar o cálculo atualizado do seu crédito, em cinco dias. Após, 

promova-se a emissão da respectiva certidão de crédito em favor da parte 

exequente. Cumprido todas as determinações e nada mais sendo 

requerido, arquivem-se, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002801-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002801-84.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: KELLY FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005202-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ AKEMI NAKAMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005202-90.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: BEATRIZ AKEMI NAKAMURA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação em 

Id. 31219719. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 31219719, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Homologo 

ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-20.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOLDORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010181-20.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDREIA BOLDORI 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe, consoante regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006019-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NETANIAS LEMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Integrado à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aponta 

preliminar de inépcia da inicial e, ainda, aduz que o débito é devido, não 

cometendo qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DAS PRELIMINARES A preliminar de indeferimento da 

inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios 

norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme 

disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Preliminarmente, quanto à falta 
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de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada as preliminares suscitadas, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

2.800,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003502-45.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RUBIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 
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REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003163-86.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA, PARANA MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

GRUPO ISDRA Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado 

no que se refere à análise das provas. Compulsando os autos, não 

vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIS CANDIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

ETERNIT S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000326-58.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JANDIS CANDIDO RODRIGUES 

REQUERIDO: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, ETERNIT S A, 

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA Vistos. ISDRALIT 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA E ETERNIT S/A opuseram, 

com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, embargos de 

declaração da sentença de Id. 23537570, requerendo a reforma desta. É o 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Prestam-se os embargos de 

declaração a parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a ocorrência de 

erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Passo a análise dos embargos de declaração 

em conjunto. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto 

controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. 

Analisando o recurso interposto pelo embargante ETERNIT S/A, vejo que 

há vício no julgado capaz de saneamento por meio dos embargos 

declaratórios, o que passo a fazer neste instante: Em que pese das 

razões constantes na sentença possa se inferir que as requeridas foram 

condenadas a restituírem o valor pago pelo curso de mestrado 

devidamente comprovado nos autos, tem-se que a redação do dispositivo 

enseja alguma omissão, uma vez que deixou de constar o nome de uma 

das requeridas, sendo inclusive rejeitada a preliminar de ilegitimidade. 

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo requerido ISDRALIT 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. Dessa 

forma, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo embargante 

ISDRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA E ACOLHO aos 

embargos de declaração opostos ETERNIT S/A , a fim de aclarar a 

sentença, fazendo com que as razões expostas nesta decisum integrem a 

sentença embargada, com a adição da seguinte redação à parte 

dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por JANDIS CÂNDIDO 

RODRIGUES em desfavor de PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 

LTDA., ETERNIT S/A.,E ISDRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – GRUPO 

ISDRA e condeno as requeridas ao pagamento de R$ 1.965,00 (mil, 

novecentos e sessenta e cinco reais) a título de dano material, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso 

(Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.” Nos demais termos a decisão deverá 

permanecer inalterada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOLLO ROSSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS COPINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001558-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MANOLLO ROSSATTO 

REQUERIDO: CARLOS COPINI Vistos. MANOLLO ROSSATO opôs, com 

fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, embargos de 

declaração (Id. 25908237) da sentença de Id. 25406276 requerendo a 

reforma desta. É o relatório. DECIDO. Prestam-se os embargos de 

declaração a parte que, no julgado, vislumbra ou supõe a ocorrência de 

erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. De início resta clara a omissão da sentença no 

que se refere ao enfrentamento da matéria alusiva ao pedido de 

indenização por danos morais, sobre o que passo a fundamentar. Dano 

moral é lesão a direito da personalidade. Neste caso, não se verifica a 

lesão a direito da personalidade da parte autora. Os fatos narrados se 

tratam de meros aborrecimentos a que está sujeita a parte em razão da 

vida em sociedade. O simples descumprimento do dever legal ou 

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não 

configura dano moral. Isto porque, apenas a lesão aos direitos 

personalíssimos que exorbitem as normalidades cotidianas e afetem o 

psicológico do indivíduo possuem o condão de constituir o dano moral. Em 

caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que 

não caracteriza dano moral a colisão de veículo quando não houver 

vítimas. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE 

SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE 

DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE 

DE RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito 

privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a 

compreensão de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos 

danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela 

jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas 

aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. 

Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os decorrentes de 

acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se 

resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação 

à compensação de danos morais, nesses casos, depende de 

comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o 

extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda 

exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1.653.413/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05.06.2018). Por 

tais considerações, impõe-se a procedência parcial dos pedidos do 

reclamante, reconhecendo tão somente o direito ao recebimento dos 

danos materiais. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração 

opostos e, sanando a omissão nos moldes do artigo 1.022, II do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pedido indenização por 

danos morais. No mais, permanece a sentença tal como lançada. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006164-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005989-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIDE ZUCCHI MISTURINI (EMBARGANTE)

VILSON MISTURINI (EMBARGANTE)

DILONEI STRELLO MISTURINI (EMBARGANTE)

LUIZ MISTURINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO DESIDERIO OAB - MT40321-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005989-85.2019.8.11.0045. 

EMBARGANTE: VILSON MISTURINI, NEURIDE ZUCCHI MISTURINI, DILONEI 

STRELLO MISTURINI, LUIZ MISTURINI EMBARGADO: SIPAL INDUSTRIA E 

CMERCIO LTDA Vistos. Cuida-se de Embargos do Devedor interposto em 

face de execução, que estão associados. Pois bem. De acordo com a 

sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito 

suspensivo (art. 919 do NCPC), salvo a requerimento do devedor quando 

demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela 

provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC). No caso dos autos, não 

verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, 

urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso. Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente oferecida pelo embargante. Assim, como o 

embargante logrou êxito em demonstrar a urgência ou evidência do direito 

exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo de determinar a suspensão do 

processo de execução. Por outro lado, pelos documentos juntados aos 

autos, verifica-se que o prazo de 180 dias de suspensão das execuções 

contra a empresa devedora e de seus sócios ja escoou. Intime-se o 

embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze 

dias (art. 920, “caput” do NCPC). Intime-se e Cumpra-se. Tendo em vista o 

disposto no ID n.º 19207800, dos autos n.º1002313-25.2019.8.11.0015, 

em tramite na 3ª Vara cível da Comarca de Sinop/MT, verifico que o 

Embargante está em processo de recuperação judicial, assim defiro a 

Gratuidade da Justiça. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004802-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS BARATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1004802-42.2019.8.11.0045 VISTO. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO -DOENÇA E/OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, proposta por 

ALESSANDRA SANTOS BARATA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da 

tutela no sentido de compelir o requerido a conceder o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 
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periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 24379626), 

eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a requerente apresentou exames e relatórios 

médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. Ademais, os 

laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 24379617, indicam que 

a Autora está incapacitada por tempo indeterminado. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente está 

incapacitada para o exercício de atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. 

ALESSANDRA SANTOS BARATA, o que deve ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), 

mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o 

prazo de manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e 

não ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de outubro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001968-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SALETE SLHESSARENKO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, as partes, em razão da 

perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR 

AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER, BEM 

COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES TÉCNICOS NOMEADOS PELAS 

PARTES, no dia 11/09/2020 (sexta-feira), às 08h30, por ordem de 

chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, 

a fim de realizar perícia designada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002070-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOGRIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001972-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACK ANTONIO CAROLO VALDEVINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FLOR SILVEIRA (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002585-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004884-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 

1004884-73.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Fixação]->GUARDA (1420) POLO ATIVO:Nome: AUREA DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, 4460, S CASA, PARQUE 

DAS AMÉRICAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JEFERSON MARTINS PEREIRA Endereço: Rua Colíder, n° 

2535-S (fundos), Bairro Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde-MT. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do POLO PASSIVO, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, para comparecer(em) à 

audiência de designada, acompanhado(a) de advogado(s) ou defensor 

público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA 

ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que 

deferiu o valor dos alimentos provisórios, a ser pago. Alimentos 

Provisórios: no patamar de 30% do salário mínimo vigente no país, hoje 

equivalente a R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta 

centavos), além de 50% de despesas extras (médicas, odontológicas, 

farmacêuticas e escolares). Os alimentos deverão ser pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês, mediante depósito bancário, em conta de titularidade 

da genitora: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 1583 -0, CONTA: 0253877 - 6. 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001677-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001677-32.2020.8.11.0045 AÇÃO DE 

MAJORAÇÃO DE 25% SOBRE O SALÁRIO DA APOSENTADORIA POR 

IDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENTE: ERCÍLIO ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE 25% SOBRE O SALÁRIO 

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por ERCÍLIO ALVES PEREIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

conceder o adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, 

analisando os documentos juntados verifico ser inviável o pedido de 

antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial 

depende de averiguação aprofundada, necessitando, portanto, da 

realização de perícia médica para verificação da alegada assistência 

permanente de terceiro ao autor. Assim, postergo a apreciação do pedido 

liminar, para após da produção antecipada de pericia médica. Outrossim, 

ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com 

a juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia 

médica. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a designação, 

arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem se o 

periciando necessita ou não de assistência permanente de terceiro. 

Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que a parte 

Requerente já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos 

do INSS, é necessário aguardar a sua apresentação junto com a 

contestação. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários. 

Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro 

a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003468-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILENA VIGO GALVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003468-07.2018.8.11.0045. 
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REQUERENTE: ILENA VIGO GALVAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS, ETC. Pois bem. 

Conforme dicção do art. 2º, caput, da Lei 12.153 de 2009 é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgar as causas 

cíveis de interesse dos Estados, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, in verbis: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Com efeito, a competência 

funcional, de natureza absoluta, não se derroga ou se afasta por 

convenção das partes, à luz do interesse público que visa proteger. Por 

conseguinte, a incompetência absoluta, como enuncia o art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil, poderá ser declarada de ofício, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção, vejamos: “Art. 

64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 

preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício.” Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - A 

competência para a instrução e o processamento das causas submetidas 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, o que permite o 

reconhecimento de ofício pelo magistrado. - A referida competência não 

implica em desrespeito aos princípios constitucionais da inafastabilidade 

do Poder Judiciário, do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, apenas orientando o jurisdicionado para a distribuição da ação 

perante o competente Juízo. - Reconhecida a incompetência, devem os 

autos ser remetidos ao juízo competente, em homenagem aos princípios da 

celeridade e da economia processual - art. 113, § 2º, do Código de 

Processo Civil.” AC 10000150928562001 – TJMG - Órgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL. Publicação 16/12/2015. Relator Magid 

Nauef Láuar (JD Convocado). Oportuno registrar que se trata de medida 

imediatamente aplicável, porquanto, origina-se da necessidade de melhor 

atendimento ao interesse público, de modo que a sua inobservância gera 

nulidade e autoriza a revogação da coisa julgada, mediante ação 

rescisória (art. 966, II, do CPC). Portanto, tendo em vista que o valor 

atribuído à causa está em patamar inferior a sessenta salários mínimos, 

bem como o conteúdo patrimonial em discussão (cirurgia) igualmente está 

aquém deste valor, além de que a situação não se enquadra nas 

exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a 

presente ação deverá ser processada e julgada, obrigatoriamente, por 

unidade jurisdicional que integra o Sistema do Juizado Especial, o que 

afasta a competência desse Juízo. Diante do exposto, entendo que deve 

ser reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo, de modo que 

declino da competência e determino a imediata remessa da presente ação 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, qual seja, 5ª 

Vara. Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial, 

com as baixas e anotações legais. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002688-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

U. L. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. P. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002688-33.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: 

UMAITA LIMA LEITE EXECUTADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA NUNES 

VISTOS. Pois bem. Compulsando aos autos e, considerando as razões da 

Apelação interposta, verifico que, de fato, o destino da ação judicial em 

que foi celebrado o acordo em nada contamina a presente execução de 

alimentos, visto que esta encontra-se fundada em Termo de Acordo 

celebrado perante o CEJUSC, igualmente referendado por Defensor 

Público, o qual possui força executiva, nos termos do art. 784, IV, do CPC 

Ademais, verifica-se que o exame de DNA foi juntado aos autos (ID n.º 

20699589), atestando a paternidade do executado, dando-se assim, 

eficácia ao título executivo (acordo) objeto da presente execução. Diante 

disso, REVOGO a sentença retro e, neste ato RECEBO a presente 

execução, pelo rito da expropriação (art. 913, do CPC), conforme 

proposto. Assim, CITE-SE o executado para pagar o débito no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de 

juros e correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, c/c do art. 913, ambos do CPC. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 

829, § 2º do CPC). Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). Consigne-se 

que recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo 

aos embargos à execução não obsta a que o exequente levante 

mensalmente a importância da prestação (CPC, art. 913, parte final). Fixo 

os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Defiro a gratuidade da justiça. 

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003825-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DIRCEU ROLIN DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

CHAPEACAO E PINTURA KIDAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003825-55.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

VILSON DIRCEU ROLIN DE MOURA REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

CHAPEACAO E PINTURA KIDAO LTDA - ME VISTOS. Diante da notícia de 

falecimento do autor (certidão de óbito de ID n.º 19144622), bem como 

considerando o caráter patrimonial da ação de indenização por danos 

morais, suspendo o curso do processo, nos termos do art. 313, inc. I, do 

CPC. Assim, determino a intimação do espólio do autor, por seu 

inventariante, se for o caso, ou dos herdeiros constantes na certidão de 

óbito, no endereço constante dos autos, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação nos 

presentes autos, no prazo 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 313, § 2º, inciso II, 

do CPC. Sem prejuízo, determino a intimação do causídico subscritor da 

petição de ID n.º 19144612, para que promova, no prazo acima aludido, a 

habilitação dos herdeiros do autor falecido, para que manifestem interesse 

na sucessão processual. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001788-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE TEREZINHA GUERREIRO PEDRONE (AUTOR(A))

BRUNA GUERREIRO PEDRONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERY GUERREIRO FRASSON OAB - PR78482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS PEDRONE (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001788-50.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

ROSANE TEREZINHA GUERREIRO PEDRONE, BRUNA GUERREIRO 

PEDRONE REU: EDSON LUIS PEDRONE VISTOS. Recebo as primeiras 

declarações apresentadas no ID n.º 20261397. Sem prejuízo defiro a 

expedição de ofícios na forma requerida nos itens “b” e “c” do petitório 

retro formulado pela inventariante. Com a juntada de resposta, 

manifeste-se a inventariante, no prazo de (quinze) dias. Após, conclusos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003667-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILOIRA PRIESTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003667-63.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

ILOIRA PRIESTER REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto 

contra sentença proferida nos autos, alegando em suma, a existência de 

obscuridade no r. decisum. Requereu autora/embargante, a modificação 

da sentença, devendo ser estipulado a data de 28.06.2007, como data de 

início do benefício, sucessivamente, a data de 14.08.2014. Instado a se 

manifestar sobre os embargos o requerido/embargado pugnou pelo seu 

não acolhimento. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento. 

Decido. Pois bem. Primeiramente importa destacar as peculiaridades dos 

embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dita as 

possibilidades em que os embargos de declaração se amoldam, vejamos: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o.” Em regra, a função dos 

embargos de declaração não é a de modificar o resultado da decisão, 

fazendo com que a parte que perdeu se torne a vencedora e vice versa, 

pois essa não é a função típica dos embargos. Os objetivos típicos dos 

embargos são: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) 

suprir omissão; d) corrigir erro material. Sobre o a matéria, discorre o 

ilustre doutrinador Humberto Theodoro Junior: “O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e III). 

Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo 

a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades 

introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente 

necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ao suprimento da 

omissão ou à correção do erro material.” (Humberto Theodoro Júnior. 48. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.062-1.063). A parte embargante 

argumenta que o entendimento deste juízo foi obscuro, contudo, nota-se 

da explanação dos motivos ensejadores dos embargos interpostos, que 

se trata de mero descontentamento com o mérito da decisão, pretendendo 

assim, a rediscussão de pontos já analisados, descabendo, portanto, a 

interposição do embargo manejado. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 1.022 DO NOVO 

CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. - 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Nº 70068945716, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 28/04/2016).” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a 

suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. 

Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide 

integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A 

pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão 

embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de 

declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa 

prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl 

no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).” A propósito, 

oportuna a transcrição do seguinte fragmento da sentença: “Já a pericia 

médica realizada, laudo pericial acostado no (ID n.º 12909214), identificou 

clinicamente que a Requerente sofre de dorsalgia irradiada a membros 

inferiores e dores em quadril, sem possibilidade de reabilitação, 

incapacitando-a desde setembro de 2017 de forma permanente, definitiva 

e total (respostas constantes nos quesitos 05/07 da p.01). (...) Apesar de 

contestar a data do início da incapacidade, a Requerente não traz aos 

autos qualquer documento médico indicando que no ano de 2007 já estaria 

incapacitada, mesmo na manifestação quanto aos esclarecimentos, não 

junta qualquer documento ou prova idônea médica que possua o condão 

de desconstituir o laudo do perito judicial. Quanto a alegada incapacidade 

no ano de 2014, o laudo desqualifica essa afirmação. Sobre a data de 

início da incapacidade, dispõe a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE COMPROVADA. DATA DE INÍCIO DA 

INCAPACIDADE POSTERIOR À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da 

incapacidade. 2. Caracterizada a incapacidade laborativa temporária da 

segurada para realizar suas atividades habituais, mostra-se correta a 

concessão do benefício de auxílio-doença. 3. Quando a incapacidade tem 

início em momento posterior à data de entrada do requerimento 

administrativo e à citação do INSS, o benefício deve ser concedido a partir 

da data de início da incapacidade fixada na perícia. (TRF-4 - AC: 

50144011320184049999 5014401-13.2018.4.04.9999, Relator: LUIZ 

FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 05/02/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).” Assim, os presentes embargos não 

incidem em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, visto 

que inexiste obscuridade a ser aclarada, uma vez que as provas 

produzidas nos autos foram devidamente valoradas, levando à 

fundamentação e convencimento expostos na sentença proferida. Posto 

isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelo embargante e 

mantenho todos os termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento. Diante da manifestação de ID n.º 29514095, intime-se o 

INSS, bem como renove o ofício à EADJ e/ou APSADJ, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a implantação do benefício à autora, nos 

termos dispostos na sentença, sob pena de aplicação de multa diária, que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002647-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002647-66.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS REU: CINTIA APARECIDA BERTE 

VISTOS. Indefiro, neste momento, o pedido de citação por edital, posto que 

na hipótese em apreço, não houve o esgotamento de todos os meios 

possíveis para a localização da parte requerida. Assim, mostra-se 

imprescindível a realização de diligências a fim de obter os dados 

cadastrais da requerida, principalmente o endereço atualizado, como 

forma de viabilizar a citação, podendo a parte interessada solicitar a 

requisição de informações junto aos órgãos privados e públicos do 

Estado, bem nos sistemas conveniados ao Juízo, sob pena de nulidade da 

citação editalícia. Assim, intime-se o autor para requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001478-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA FRANZEN DAMKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001478-78.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LISANDRA FRANZEN DAMKE REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. Pois bem. 

Conforme dicção do art. 2º, caput, da Lei 12.153 de 2009 é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgar as causas 

cíveis de interesse dos Estados, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, in verbis: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Com efeito, a competência 

funcional, de natureza absoluta, não se derroga ou se afasta por 

convenção das partes, à luz do interesse público que visa proteger. Por 

conseguinte, a incompetência absoluta, como enuncia o art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil, poderá ser declarada de ofício, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção, vejamos: “Art. 

64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 

preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício.” Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - A 

competência para a instrução e o processamento das causas submetidas 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, o que permite o 

reconhecimento de ofício pelo magistrado. - A referida competência não 

implica em desrespeito aos princípios constitucionais da inafastabilidade 

do Poder Judiciário, do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, apenas orientando o jurisdicionado para a distribuição da ação 

perante o competente Juízo. - Reconhecida a incompetência, devem os 

autos ser remetidos ao juízo competente, em homenagem aos princípios da 

celeridade e da economia processual - art. 113, § 2º, do Código de 

Processo Civil.” AC 10000150928562001 – TJMG - Órgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL. Publicação 16/12/2015. Relator Magid 

Nauef Láuar (JD Convocado). Oportuno registrar que se trata de medida 

imediatamente aplicável, porquanto, origina-se da necessidade de melhor 

atendimento ao interesse público, de modo que a sua inobservância gera 

nulidade e autoriza a revogação da coisa julgada, mediante ação 

rescisória (art. 966, II, do CPC). Portanto, tendo em vista que o valor 

atribuído à causa está em patamar inferior a sessenta salários mínimos e 

que a situação não se enquadra nas exceções à competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, a presente ação deverá ser 

processada e julgada, obrigatoriamente, por unidade jurisdicional que 

integra o Sistema do Juizado Especial, o que afasta a competência desse 

Juízo. Saliento, por oportuno, que a existência de uma Ação Civil Pública 

visando a concessão do medicamento Enoxaparina para as gestantes 

usuárias do SUS do município de Lucas do Rio Verde em trâmite perante 

esta Vara (código: 134073), não induz a continência, tampouco, 

litispendência para as ações individuais em que a parte pleiteia a 

disponibilização deste medicamento, como no caso, visto que não há 

identidade de partes. Mesmo se assim não o fosse, o ingresso da parte 

com uma ação individual objetivando a disponibilização do medicamento 

Enoxaparina, enseja a sua renúncia ao direito de executar a liminar 

concedida na Ação Civil Pública, código: 134073. Diante do exposto, 

entendo que deve ser reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo, 

de modo que declino da competência e determino a imediata devolução da 

presente ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, qual seja, 5ª Vara. Com o trânsito em julgado da decisão, 

proceda a Secretaria Judicial, com as baixas e anotações legais. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002372-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELETE ZOZ SEVIGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002372-88.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

SELETE ZOZ SEVIGNANI REU: SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO 

VISTOS. Indefiro, neste momento, o pedido de citação por edital, posto que 

na hipótese em apreço, não houve o esgotamento de todos os meios 

possíveis para a localização da parte requerida. Assim, mostra-se 

imprescindível a realização de diligências a fim de obter os dados 

cadastrais do requerido, principalmente o endereço atualizado, como 

forma de viabilizar a citação, podendo a parte interessada solicitar a 

requisição de informações junto aos órgãos privados e públicos do 

Estado, bem nos sistemas conveniados ao Juízo, sob pena de nulidade da 

citação editalícia. Assim, intime-se o autor para requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002663-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO LUIZ BARP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (REU)

ELISA MELO JORGE DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002663-20.2019.8.11.0045. EMBARGANTE: 

ELEANDRO LUIZ BARP EMBARGADOS: ALEXANDRE CORREA 

FERNANDES e ELISA MELO JORGE DA CUNHA Vistos. Cuida-se de 

Embargos à Execução interposto em face da execução associada. 

Inicialmente, certifique-se acerca da tempestividade dos presentes 

embargos. Se tempestivos, recebo a emenda a inicial e defiro a gratuidade 

da justiça, face os documentos apresentados pelo embargante (Id. nº 

21259567). Pois bem. De acordo com a sistemática processual, os 
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embargos do executado não terão efeito suspensivo (art. 919 do CPC), 

salvo a requerimento do devedor quando demonstrado os requisitos 

necessários para concessão de tutela provisória e estando a execução 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1° do 

CPC). No caso dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos da 

tutela provisória, quais sejam, urgência ou evidência do direito, para que o 

trâmite da execução seja suspenso. Ademais, a execução não está 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente oferecida pelo 

embargante. Assim, como o embargante não logrou êxito em demonstrar a 

urgência ou evidência do direito exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo 

de determinar a suspensão do processo de execução. Intime-se o 

embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze 

dias (art. 920, “caput” do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de abril de 2020. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003158-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003158-98.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

IVONEI SILVA SANTANA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL VISTOS. De plano, REJEITO os embargos de declaração de ID n.º 

24953020, eis que não incidem em nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 1.022 do CPC. Registro que, diferentemente do alegado pelo 

embargante, o comando judicial determinou corretamente a intimação do 

INSS para promover a implantação do benefício previdenciário no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa, bem como determinou a expedição de 

ofício ao setor competente. A propósito, oportuna a transcrição do 

seguinte fragmento da sentença: Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação aviada por IVONEI SILVA SANTANA em face do 

INSS–INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONFIRMO a liminar de 

auxílio-doença concedida no ID n.º 16037958, CONVERTENDO em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91, devido a partir da Indevida Cessação, 31.01.2018 (ID n.º 

14356108), descontadas as parcelas já pagas no curso da ação a titulo 

de auxilio doença e respeitada a prescrição quinquenal. DETERMINO 

desde já, ao requerido que proceda a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 

(trezentos reais) por dia de descumprimento. (...) OFICIE-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da conversão do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. (Grifei). Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo embargante e mantenho todos os 

termos da aludida sentença, com vista ao seu integral cumprimento. 

Atente-se a Sra. Gestora à expedição do necessário, conforme 

determinado na sentença. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 25 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004676-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE MOSCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SANTANA MOSCON OAB - RS89093 (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA SANTANA MOSCON OAB - RS102508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE DE AMORIM DRESCHER (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004676-26.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARCOS ANDRE MOSCON REU: GUILHERME HENRIQUE DE AMORIM 

DRESCHER VISTOS. Indefiro o pedido retro, vez que, sequer tentada a 

localização do requerido no endereço obtido através do SIEL, não sendo 

possível afirmar, neste momento, que o réu se encontra em local incerto e 

não sabido. Ademais, por se tratar de endereço rural, por certo não 

haverá número de referência. Ainda, em rápida consulta à internet, no site 

da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, pude verificar que o 

Assentamento “Ponte de Barro”, de fato, é localizado na zona rural de 

Santa Rita do Trivelato/MT (cerca de 40 km), o qual existe há mais de 14 

anos. De tal forma, visando evitar eventual arguição de nulidade, 

expeça-se o necessário para a tentativa de citação do requerido, através 

de Oficial de Justiça, no endereço obtido através do SIEL, conforme já 

determinado. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001396-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINEZ DE PIETRO (AUTOR(A))

DAVID DE PIETRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO (REU)

CRISTIANO MIGUEL VALERIO (REU)

MARCIO RODRIGUES DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001396-13.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

DAVID DE PIETRO, MARIA MARTINEZ DE PIETRO REU: LUCIMAR 

RODRIGUES DE FREITAS VALERIO, MARCIO RODRIGUES DE FREITAS, 

CRISTIANO MIGUEL VALERIO VISTOS. Diante da suspensão de 

audiências, em razão das medidas temporárias adotadas para a 

prevenção ao contágio do COVID-19 (novo corona vírus), deixo de 

designar nova data para audiência de conciliação, sem prejuízo da 

realização do ato conciliatório em momento oportuno. Cite-se o requerido 

Cristiano (meio postal), no novo endereço indicado no ID n.º 20672241 

para, querendo, apresentar defesa no prazo legal (art. 335, inc. III, do 

CPC), consignando as advertências legais. Igualmente, expeça-se 

mandado de citação do requerido Marcio Rodrigues, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça, no mesmo endereço declinado na inicial, vez que 

frustrada sua citação por meio postal (art. 249, do CPC), conforme se vê 

do “AR” juntado no ID n.º 21508493, que indica o não processamento da 

correspondência pelos Correios. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, o 

decurso do prazo para a requerida Lucimar Rodrigues apresentar 

contestação. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 25 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LUCIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001120-50.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

EDNA LUCIA ALVES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS. Diante da manifestação retro, 

intime-se o INSS, bem como renove o ofício à EADJ e/ou APSADJ, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, promova a implantação do benefício ao 

autor, nos termos dispostos na sentença. Nada mais sendo requerido 

pelas partes no prazo legal, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003441-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAQUEL FREITAS VALCANAIA (EMBARGANTE)

EDSON VALCANAIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - 205.627.808-15 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003441-24.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: SANDRA RAQUEL FREITAS VALCANAIA, EDSON 

VALCANAIA EMBARGADO: LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA. PROCURADOR: JOSE MARCELO BRAGA 

NASCIMENTO VISTOS, ETC. Cuida-se de Embargos do Devedor interposto 

em face de execução, que corre associada ao presente feito 

(1000311-26.2018.8.11.0045). Considerando que fora certificada a 

tempestividade dos presentes embargos, bem como apresentada 

impugnação pelo embargado, passo à análise do pedido de suspensão da 

ação executiva, formulado pelos embargantes. Pois bem. De acordo com a 

sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito 

suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do devedor quando 

demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela 

provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC). No caso dos autos, não 

verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, 

urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso. Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente, assim, ausentes os requisitos exigidos no § 1° do 

art. 919 do CPC, deixo de determinar a suspensão do processo de 

execução. Dando prosseguimento ao feito, intimem-se as partes para 

manifestarem se possuem interesse na realização de audiência de 

conciliação. Prazo: 15 (quinze) dias. Em caso negativo, deverão, no 

mesmo prazo, manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicado objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Com a juntada 

de manifestação ou certificado o decurso do prazo in albis, torne-me os 

autos conclusos. Intimem-se, cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVE SILVA Juiz(a) 

de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000426-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FONSECA IANNINI OAB - DF28440 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora de que foi 

expedida Carta Precatória de Cumprimento da Liminar e Citação do 

requerido - ID nº 30645264, devendo proceder sua distribuição no Juízo 

competente, comprovando nos autos sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora para se 

manifestar nos autos acerca da petição de ID nº 30683780, requerendo o 

que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000675-02.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN LENON PEREIRA DE ARAUJO 03433174199 (EXECUTADO)

JOHN LENON PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

LUIZ CASSOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000675-02.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos, o autor não informou ou juntou o pagamento das 

custas e despesas processuais com base no proveito econômico. Além 

disso, da análise da inicial não há requerimento no sentido de deferimento 

do pedido de gratuidade. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando 

não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do 

mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o autor para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-02.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SILVERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000578-02.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em análise ao feito, 

este Juízo verificou a ausência de decisão que tenha indeferido o 

requerimento da pretensão da autora na via administrativa. Nessa esteira, 

com fundamento no art. 317 do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste a decisão que tenha indeferido a 

pretensão na via administrativa, sob pena de extinção do processo por 

ausência de interesse de agir. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de abril 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUE PORTELLA DE CASTRO (EXECUTADO)

MARLON ANDREUS AVELAR BARZOTTO (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001092-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001092-23.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por M.A.A 

BERNIERI COMÉRCIO em face do CIELO S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Em resumo, afirma a autora que no dia 

08/02 por meio de uma tentativa de operação de estorno de cartão de 

crédito constatou que não possuía crédito para realizar a operação. 

Assevera que entrou em contato com o SAC da empresa requerida e se 

surpreendeu ao obter a informação de que estava havendo antecipação 

de recebíveis de suas contas, sendo descontado o percentual de 3,96% 

de todas as vendas no cartão realizadas na modalidade crédito. Conta que 

nunca autorizou qualquer operação de adiantamento de recebíveis 

perante a parte ré. Pugna pelo ressarcimento em dobro dos valores 

antecipados sem autorização da requerente no valor atualizado de R$ 

162.333,60 (cento e sessenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e 

sessenta centavos), bem como pelo pagamento de indenização de danos 

morais em quantia não inferior a R$ 15.000 (quinze mil) reais. Demandou a 

inversão do ônus da prova. Com a petição inicial vieram documentos. 

Decisão inicial (Id n. 14792068). No evento n. 16899582 foi apresentada 

contestação. Alegou a inaplicabilidade das disposições consumeristas e 

pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta que a autora 

decaiu em seu direito, nos termos da cláusula 23ª do contrato, 

operando-se a decadência convencionada entre as partes, conforme 

artigo 211 do Código Civil. Rechaça as questões relativas à repetição de 

indébito e aos danos morais. Com a defesa vieram documentos. Réplica no 

evento n. 19364136. Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. 

Decide-se. Diante da apresentação de contestação, cumpre a este Juízo 

deliberarem acerca das providências preliminares e do saneamento 

previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação jurídica realizada entre 

as partes não comporta a aplicação das regras dispostas no Código de 

Defesa do Consumidor. A empresa autora não figura como destinatária 

final na cadeia de consumo, haja vista que utiliza o serviço para melhor 

funcionamento da sua atividade empresarial. Dessa forma, inaplicável o 

teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentindo, 

segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

CUMULADO COM DANOS MORAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - INAPLICABILIDADE DO CDC - ANTECIPAÇÃO DE 

RECEBÍVEIS - COBRANÇA DE TAXA DE JUROS NÃO CONTRATADA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO ART 373, I, CPC - 

IMPROCEDÊNCIA. - Em contratos firmados por pessoa jurídica para 

fomento da atividade da empresa, não há que se falar em aplicabilidade do 

CDC, devendo prevalecer as regras previstas no Código de Processo Civil 

- Quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito invocado (art. 373, CPC/15)- 

Inexistente a comprovação da cobrança de taxa de juros superior ao 

pactuado no período questionado na inicial, deve ser mantida a sentença 

de improcedência. (TJ-MG - AC: 10439160105060001 MG, Relator: 

Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 

09/07/2019) (Destaque) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Afirma a 

autora que não realizou a contratação de recebíveis, motivo pelo qual 

suscita a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, §1º 

do CPC. Nota-se que o artigo 373 do CPC autoriza a distribuição do ônus 

em razão das peculiaridades da causa relacionadas a impossibilidade ou a 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de 

obtenção da prova. No caso em tela, a autora afirma que não solicitou a 

antecipação dos recebíveis, se tratando de fato negativo, o ônus da prova 

é de quem afirma a existência da contratação. Dessa forma, caberá a 

parte requerida comprovar que a autora solicitou a antecipação dos 

recebíveis. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo outras preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato e de direito sobre as quais 

recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, a questão 

controvertida nos autos. Nesse quadro, fixa-se o seguinte ponto 

controvertido: A) ocorrência da contratação da antecipação de recebíveis 

de cartão de crédito Sobreleva ressaltar que, diante da distribuição 

dinâmica de prova, o ponto controvertido acima deverá ser demonstrado 

pelo réu, com base artigo 373, §1º do Código de Processo Civil. Assim, 

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento. 

Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas 

para especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem o 

motivo de cada requerimento, a fim de que este Juízo entenda a 

imprescindibilidade de cada meio. Após, decorrido o prazo acima, venham 

os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e início da fase 

instrutória ou a colheita de outros elementos probatórios, como também 

eventual julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 27 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIANA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001018-32.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por EDNA MARIANA MOREIRA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), visando à concessão 

do benefício de pensão por morte. Despachada a inicial, o INSS 

apresentou contestação (Id n. 21996230). Réplica no evento n. 22129148. 

Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) a qualidade de segurado do falecido; B) a qualidade 

de dependente da beneficiária; ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita nos pontos 

controvertidos apontados acima. Contudo, este Juízo SUSPENDE o 
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agendamento da audiência de instrução e julgamento, em razão da 

situação de anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o teor da 

Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, devendo os autos 

serem conclusos após o retorno do expediente normal referente as 

audiências. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 27 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001150-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES FONSECA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICACIO CORREA NUNES FILHO OAB - DF60103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PEZZINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001150-89.2019.8.11.0021 DECISÃO Em análise ao recebimento 

do feito, pelo que se verifica da petição inicial, o requerente direcionou-se 

a pretensão ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Água 

Boa/MT. Contudo, a distribuição da demanda foi realizada de forma 

incorreta, visto que a pretensão foi encaminhada via procedimento 

ordinário à Vara Comum desta Comarca de Água Boa/MT. 1 – Portanto, 

diante da constatação de que a distribuição se deu de forma incorreta, 

com fundamento no art. 288 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DETERMINA a remessa do presente feito ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Água Boa/MT para análise do recebimento da petição inicial. 2 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - ME (EXECUTADO)

ARNALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000585-96.2017.8.11.0021 DECISÃO No evento n. 20203043 a 

parte autora solicita o deferimento da expedição de mandado a ser 

cumprido por hora certa. O artigo 252 do Código de Processo Civil 

estabelece a possibilidade de deferimento da citação por hora certa, 

quando preenchidos os seguintes requisitos: Art. 252. Quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 1 – No caso dos autos, pela análise da certidão 

acostada no evento n. 18196208, este Juízo verifica que não houve o 

cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento desta 

modalidade de citação. 2 – Constata-se que não ocorreu a tentativa de 

duas diligências frustradas de localização, tampouco a desconfiança de 

ocultação da parte ré, motivo pela qual este Juízo INDEFERE o pedido 

apresentado no evento n. 20203043. 3 – INTIME-SE a parte autora para 

promover a citação da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. 4 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água Boa/MT, 27 de abril 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIDES TEREZINHA STAFEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000632-02.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por CLAIDES TEREZINHA STAFEN em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

20454582). Réplica no evento n. 20708854. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita nos pontos controvertidos 

apontados acima. Contudo, este Juízo SUSPENDE o agendamento da 

audiência de instrução e julgamento, em razão da situação de 

anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o teor da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, 

devendo os autos serem conclusos após o retorno do expediente normal 

referente as audiências. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 27 de 

abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001298-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLES RODRIGO SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001298-37.2018.8.11.0021 DECISÃO Analisando a pretensão 

deduzida pelo autor, reputa-se que este Juízo é absolutamente 

incompetente para analisar a demanda. Diante do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que determinou a 

remessa das ações que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Juizados Especiais Cíveis, 

independente da complexidade da matéria ou necessidade de realização 

de prova pericial, bem como em observância à Resolução n. 004/2014/TP 

que em seu artigo 1º determinou: “As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento”, este Juízo DECLARA A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar e analisar a demanda. 1 – 

Nos termos do artigo 64, §1º, do CPC, REMETAM-SE os autos ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca, eis que não há Juizado Especial da 

Fazenda Pública instalado, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias junto à distribuição. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000701-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Jarbas Ribeiro de Souza (REU)

Franciely Aparecidade Souza (REU)

Paulo Sergio Felipe dos Santos (REU)

Erico Alves Barreto (REU)

DALVA MARIA DE LIMA PERES (REU)

Edney de Oliveira Cardoso (REU)

Sidiney Carlos da Silva (REU)

Leandro Barbosa dos Santos (REU)

Thiago da Silva Castro (REU)

Ismeraldo Abreu de Arruda (REU)

Hayane Moreira M. Ribeiro Aguiar (REU)

MUNICIPIO DE COCALINHO (REU)

Marcio Conceição Nunes Aguiar (REU)

Carlos Batista de Oliveira (REU)

Elzio Pereira de Carvalho (REU)

Marlene Martins de Freitas (REU)

Wisley Araujo da Silva (REU)

Jose Caetano Mendes (REU)

Dalva Maria de Lima Peres (REU)

Edivan Domel de Souza (REU)

Fabio Arruda Pereira (REU)

JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000701-05.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Considerando que as 

partes não solicitaram produção de outras provas, DECLARA-SE 

encerrada a fase instrutória. 2 – Com fundamento na garantia do devido 

processo legal substancial e nos princípios corolários da ampla defesa e 

do contraditório e no art. 364, §2º do Código de Processo Civil, 

PROCEDA-SE a intimação das partes para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas razões finais escritas. 3 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. 4 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 27 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001079-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIFENSA COM E IND DE FERROS N S APARECIDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER JOSE DOMINGOS OAB - GO43340 (ADVOGADO(A))

TYRONE GUIMARAES OAB - GO41586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

GRIMALDA SANTOS PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

JOSE MARCIO SILVERIO DA SILVA (EXECUTADO)

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001079-58.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de incidente de 

impugnação à avaliação judicial de imóvel formulada pelos executados 

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA, CASSIA RODRIGUES DOSS 

ANTOS PEREIRA, GRIMALDA SANTOS PEREIRA SILVA e JOSÉ MÁRCIO 

SILVEIRA DA SILVA em demanda de execução de título extrajudicial 

ajuizada pelo exequente CIFENSA COM E IND DE FERROS N S APARECIDA 

LTDA., todos qualificados no encarte processual acima especificado. 

Alega os executados/impugnantes que o valor indicado pelo Oficial de 

Justiça é errôneo, isso porque não corresponde com o valor 

mercadológico do bem. Aduz que a Oficial Avaliadora indicou que o bem 

possui valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), enquanto que o laudo 

técnico apresentado pelos executados o referido imóvel corresponderia 

ao montante de R$ 822.245,13 (oitocentos e vinte e dois mi, duzentos e 

quarenta cinco reais e treze centavos). Afirma que houve no momento da 

estipulação de garantia hipotecária a convenção entre as partes de que o 

imóvel teria o valor mercadológico de R$ 747.683,00 (setecentos e 

quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais), conforme o R-02 da 

matrícula 12.148 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água 

Boa/MT. Requer que o bem seja avaliado de forma mínima o montante 

descrito na garantia hipotecária. A exequente manifestou a respeito do 

incidente (Id n. 22594381). Em resumo, afirma que não teria havido 

comprovação de dolo ou erro do avaliador. Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. O art. 873, inciso III do Código de Processo 

Civil estabelece a possibilidade de realização de nova avaliação do bem 

penhorado quando houver fundada dúvida a respeito da avaliação. No 

caso em tela, este Juízo reputa a existência de fundada dúvida na 

avaliação, isso porque o montante descrito não se encontra ressonância 

com os documentos elencados no processo, sobretudo em relação ao 

próprio negócio jurídico acessório firmado pelas partes exequente e 

executada, o qual, em comum acordo, declaram que o bem teria o valor 

mercadológico de R$ R$ 747.683,00 (setecentos e quarenta e sete mil, 

seiscentos e oitenta e três reais), conforme o R-02 da matrícula 12.148 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT. Portanto, a 

avaliação judicial realizada não espelha segurança, isso porque a referida 

foi indicada como sendo apenas o montante de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais). Além disso, em parecer técnico, há demonstração pelos 

executados/impugnantes que o bem supera mais do que o dobro do 

montante indicado na avaliação judicial. Assim, este Juízo entende que 

deve ser realizada nova avaliação do bem. 1 – Desta feita, com 

fundamento no art. 873, inciso III do CPC, este Juízo ACOLHE a 

impugnação apresentada pelos executados a fim de que seja realizada 

nova avaliação do bem através de perícia judicial, nos termos do 

parágrafo único do referido dispositivo. 2 – Para a realização da perícia na 

forma consignada acima, este Juízo NOMEIA a empresa “W A P Stein – 

Eireli-ME”, conhecida como “Imobiliária Portal”, localizada na Avenida Júlio 

Campos, n. 137, Centro, Água Boa/MT, devendo o exame ser coordenado 

pelo corretor de imóveis Sr. Wilson Antônio Prestes Stein (CRECI 3323), 

que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso. 3 – 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar 

quesitos, sob pena de preclusão. 4 – INTIME-SE o perito judicial nomeado 

para apresentar proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º do CPC). 5 - Após, INTIMEM-SE as partes para manifestar acerca 

da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 

465, §3º do CPC. 6 – Em seguida, não havendo discordância, INTIME-SE a 

parte exequente sucumbente neste incidente processual para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão e homologação do parecer técnico apresentado pelos 

executados, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a idoneidade do referido documento. 7 - Em seguida, INTIME-SE o 

perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 8 - Após, o perito 

nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso 

queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias. 9 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 10 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água 

Boa/MT, 27 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000602-64.2019.8.11.0021 DECISÃO Analisando a pretensão 

deduzida pela autora, reputa-se que este Juízo é absolutamente 

incompetente para analisar a demanda. Diante do julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que determinou a 

remessa das ações que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Juizados Especiais Cíveis, 
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independente da complexidade da matéria ou necessidade de realização 

de prova pericial, bem como em observância à Resolução n. 004/2014/TP 

que em seu artigo 1º determinou: “As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento”, este Juízo DECLARA A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar e analisar a demanda. 1 – 

Nos termos do artigo 64, §1º, do CPC, REMETAM-SE os autos ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca, eis que não há Juizado Especial da 

Fazenda Pública instalado, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias junto à distribuição. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIDER OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001982-25.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de JAIDER OLIVEIRA SILVA BRASILEIRO, ambos 

qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento de prestações em negócio jurídico. 

Realizados alguns atos processuais, a parte autora apresentou o contrato 

que constituiu alienação fiduciária, a comprovação da mora e a notificação 

extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE 

liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial, 

depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente. 

2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do 

valor correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de 

Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 

14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 

2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000465-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000465-19.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Em manifestação apresentada pela parte ré foi noticiada uma 

proposta de acordo (Id n. 30675759). Em seguida, a parte autora 

concordou com a proposta de acordo e requereu o prosseguimento do 

feito (Id n. 31198665). Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise à composição firmada 

entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes (Id n. 

30675759) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. As custas serão divididas 

igualmente, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Contudo, 

DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em 

vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Em tempo, 

PROMOVA-SE o cancelamento da audiência de instrução anteriormente 

designada. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000433-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LOPES BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo intimação do(s) 

advogado(s) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe endereço atualizado do(a) promovido(a).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-05.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE LOPES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000733-05.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: IVONETE LOPES DA ROCHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-87.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEYSSA SANTIANO COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000734-87.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: JEYSSA SANTIANO COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-72.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000735-72.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ANTONIA APARECIDA 

GONCALVES RIBEIRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, 

TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-57.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINI LAURIENE SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000736-57.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ALLINI LAURIENE SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2019 às 16:45 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2019 às 15:30 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-42.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE LIMA FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000737-42.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ANA MARIA DE LIMA FERNANDES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA DUTRA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2019 às 17:30 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR OLIVEIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2019 às 15:00 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/06/2019 às 14:30 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI NETO VIEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000739-12.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ELOI NETO VIEIRA LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-94.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000740-94.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: WENDEL VIEIRA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-79.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON DIAS GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000741-79.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ROMILSON DIAS GOMES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-64.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000742-64.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: SOLEIDE ALVES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-49.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCAL PEIXOTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000743-49.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ALESSANDRO MARCAL PEIXOTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-34.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE DA SILVA CARMO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000744-34.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ELENICE DA SILVA CARMO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-19.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000745-19.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-04.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIVAN FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000746-04.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CLEUDIVAN FRANCISCA DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 

15:45 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-86.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000747-86.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: JACKELINE MARTINS DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2019 às 12:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-41.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE COELHO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000750-41.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MARIA JOSE COELHO DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-11.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUCAS DE FREITAS SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000752-11.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: NELSON LUCAS DE FREITAS 

SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-93.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000753-93.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MARIA DE LOURDES DO 

NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-78.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BRITO DOS SANTOS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000754-78.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: SIMONE BRITO DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-54.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010211-54.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIA 

ADRIANA ALMEIDA LUZ De rigor, a suspensão da presente ação. Com 

efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, 

consoante termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 29 de setembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MATEUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010077-27.2016.8.11.0021 REQUERENTE: EBERSON MATEUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico estar o processo maduro e bem 

instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade processual regidos na Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EBERSON MATEUS 

DOS SANTOS em face de JOÃO FLÁVIO CALDEIRA BOAVENTURA, onde 

o requerente alega, em síntese, ter sido vítima de injúria e difamação 

perpetradas pelo requerido durante uma reunião na Associação dos 

Servidores Públicos Municipais (ASPM), onde seria discutido a questão de 

planejamento de cargos e salários dos servidores, tendo em vista ser 

funcionário público na área da saúde (enfermeiro) e o requerido ser 

odontólogo presidente do sindicato. Sustenta que logo no início da reunião, 

com a palavra o requerido promoveu ofensas contra a honra do 

requerente chamando de “bosta”, por 3 (três) vezes, na frente de todos 

os presentes, inclusive apontando diretamente o dedo para a pessoa do 

requerente, ao qual sentiu-se extremamente constrangido pois estava 

inclusive na presença de seu filho menor, pugnando assim pela reparação 

a título de danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. 

No mérito, o requerido confirma que desferiu palavras chamando o 

requerente de “bosta” na respectiva reunião, contudo, aduz que não teve 

a intenção de macular a honra e a imagem do requerente, pois seu 

contexto foi no sentido de chama-lo de “egoísta”. Por fim, aduz que o 

requerente, em reunião anterior, ofendeu sua honra e imagem afirmando 

que “não era homem e que não tinha competência”, fazendo referência a 

sua atuação como presidente do sindicato, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos de indenização por danos morais propostas 

pelo requerente e procedência dos pedidos contrapostos a título de danos 

morais. Pois bem. Pela análise detida dos depoimentos prestados em juízo 

pelas testemunhas, pode-se notar que restaram suficientemente 

comprovadas as consequências da atitude difamatória e injuriosa do 

requerido. Assim, para ensejar a responsabilidade do agente causador do 

dano, mister se faz a comprovação dos requisitos autorizadores da 

indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; culpa do agente; 

dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade entre o ato 

considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em apreço, percebo que 

a atitude do requerido trouxe sérias consequências para o requerente, 

não se tratando assim de mero dissabor. No âmbito da responsabilidade 

civil, necessária é a demonstração da culpa do agente pelo prejuízo 

experimentado pela vítima, que, não lição de Rui Stoco, “pode empenhar 

ação ou omissão e revela-se através da imprudência: comportamento 

açodado, precipitado, apressado, exagerado ou excessivo; negligência: 

quando o agente se omite deixa de agir quando deveria fazê-lo e deixar de 

observar regras subministradas pelo bom senso, que recomendam 

cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado de Responsabilidade Civil” São 

Paulo: RT, 2004, pág 132). Desnecessária se faz a reprodução de tais 

depoimentos, pois todos eles são conclusivos no sentido de que o 

requerido cometeu tal ato ilícito, havendo o animus injuriandi, restando 

assim evidenciada a sua responsabilidade quanto ao mesmo. A reparação 

do dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou 

omissão informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo 

ou culpa em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a 

possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. 

São três as hipóteses de ofensa à honra previstas no ordenamento 

jurídico, quais sejam, calúnia, injúria e difamação. A calúnia consiste na 

acusação ou divulgação da prática inverídica ou falsa de um crime. Em 

contrapartida, a injúria pode ser definida como a ofensa ao decoro ou à 

dignidade da pessoa, ou seja, alguém manifesta a sua opinião 

desfavorável em relação a uma pessoa (honra subjetiva). Por fim, a 

difamação é a atribuição ou imputação a uma pessoa de um fato ofensivo 

à sua reputação e está relacionada com a honra objetiva. No caso 

específico dos autos, a agressão sofrida pelo requerente está por demais 

evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, como dito alhures. 

Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável 

do requerido trouxe desconfortos de cunho profissional, sendo causa de 

sofrimentos inestimáveis. De outra banda, verifico que as testemunhas de 

defesa não foram suficientemente claras ao afirmar que houve qualquer 

mácula que pudesse interferir no íntimo do requerido, ao contrário, 

extrai-se diante da narrativa destas para o fato de existir tão somente 

cobrança do presidente do sindicato em apreciar os pedidos constantes 

da pauta, pois no meu entendimento foram inconclusivas e inseguras ao 

afirmar que o requerente tenha de fato ofendido o requerido com os 

dizeres que “não era homem e que não tinha competência”. DO DANO 

MORAL Quanto aos danos morais, segundo a doutrina eles “são, no 

fundo, reações na personalidade do lesado a agressões ou a estímulos 

negativos recebidos do meio ambiente através da ação de terceiros, que 
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atinjam seus bens vitais” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, de 

Carlos Alberto Bittar, pág. 41, Editora RT, 1993). É sabido que a 

indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, que não 

tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os 

sofrimentos do beneficiário, já que o julgador deve agir com bom senso, de 

acordo com as particularidades de cada caso. Reconhecido então o dever 

de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve 

atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em 

consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o 

grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já 

asseverou: “Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da 

indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante 

critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às 

peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado 

não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a 

impunidade do agressor” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 

Publicação: DJDF em 17.04.96). Neste sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal assim decidiu: "RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - AGRESSÃO/OFENSA VERBAL COMPROVADA - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI 

3652/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)" 

Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o 

condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa 

do beneficiado, razão pela qual deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor que se mostra moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento ilícito do requerente. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto 

pelo requerido, verifico que não merece acolhimento, pois as testemunhas 

ouvidas em juízo foram categóricas que somente foi cobrado uma posição 

do presidente do sindicato em razão do cargo exercido e sobre a pauta de 

reunião, tendo em vista ter restado inexitosa a primeira tentativa, inclusive 

pauta essa requerida por todos e não apenas pelo requerente, ao qual no 

meu entendimento restou claro não existir qualquer intenção do requerente 

em ofender a honra e masculinidade do requerido no tocante que “não era 

homem e que não tinha competência”. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS CONTRAPOSTOS PELO 

REQUERIDO, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o 

fim de CONDENAR o requerido JOÃO FLÁVIO CALDEIRA BOAVENTURA 

ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao 

requerente EBERSON MATEUS DOS SANTOS no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 27 de Setembro de 

2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 2365-91.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BORGES CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 160 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE BORGES CRUZ, Filiação: Maria 

Santana, data de nascimento: 13/06/1936, brasileiro(a), natural de 

Barreiras-BA, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerido desapareceu, quando o Autor ainda era 

criança, a aproximadamente 43 anos. O ausente deixou sua residência 

para cumprir com seus afazeres profissionais, tendo ocorrido que neste 

dia o mesmo não retornou, evento estranho, pois este retornava 

diariamente para sua residência, fato que provocou a preocupação da 

mãe do Autor, Sra. MARIA NAZARETH DA CRUZ, falecida aos vinte e 

quatro dias do mês de agosto de dois mil e oito (24/08/2008), conforme 

certidão de óbito em anexo. A mãe do Autor procurou pelo Requerido, mas 

não o localizou e nem obteve quaisquer notícias de seu paradeiro.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil.2. Tendo em vista que a pessoa do requerido 

desapareceu do seu domicílio, sem deixar notícia, se não houver deixado 

representante ou procurador a quem toque administrar-lhe os bens, com 

base no art. 739, §1º, do CPC, combinado com, o art. 22, art. 25, § 1º, art. 

27, II, art. 30, § 2º, todos do Código Civil, NOMEIO a parte autora (potencial 

herdeiro) como legítimo curador do ausente para todos os efeitos legais, 

dispensando qualquer garantia em analogia ao art. 30, § 2º, CC, de 

maneira ampliada e constitucional. INTIME-O pessoalmente para prestar 

compromisso em 10 (dez) dias.3. Prestado Compromisso, no prazo fixado, 

deverá apresentar ou ratificar declarações sobre a existência ou 

inexistência de bens, inclusive de direito hereditários, tomando-se por 

termo nos autos. 4. Cite-se o requerido, por edital, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo apresente respostas, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos articulados pelo autor em sua peça 

proeminal. Citem-se outros interessados no mesmo prazo. Assino o prazo 

de 20 (vinte), nos termos do art. 257, inciso III, do CPC. Observe-se os 

requisitos quanto a citação por edital. Publiquem-se os editais de estilo.5. 

Cumpridas as determinações supra, PUBLIQUE-SE editais na forma do 

artigo 745 do CPC, observando a Sra. Gestora inclusive quanto aos 

prazos de publicações. 6. Decorrido os prazos e certificado o necessário, 

VISTA ao MPE.7. Após, faça a conclusão.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecilia Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 24 de abril de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 1294-54.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TOZZI DE OLIVEIRA, TRÍCIA TOZZI 

DE OLIVEIRA ARAÚJO, JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO 
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TOZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60834 Nr: 23-78.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA 

CAVALCANTI ZAIDEN, L. A ZAIDEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.[...]. Assim, perfeitamente possível o cadastro em 

Órgãos de Proteção ao Crédito a partir de dados públicos (divida ativa), 

razão pela qual DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO que seja 

anotado o débito executado em nome de L A ZAIDEN - ME (CNPJ 

36.907.012/0001-41), LUIZ ALBERTO ZAIDEN (CPF 325.661.741-72) e 

RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN (CPF 408.842.365-87), junto ao 

SPC e SERASA, por meio do Sistema SERASAJUD. Providencie e 

expeça-se o necessário.6. Considerando que o exequente não encontrou 

bens passíveis a penhora, DEFIRO a suspensão pleiteada, razão pela qual 

o processo será SUSPENSO (art. 921, §1º, do CPC) e ARQUIVADO, termo 

a quo do prazo da prescrição intercorrente. Contudo, PODERÁ SER 

DESARQUIVADO A QUALQUER TEMPO, enquanto não operada a 

prescrição, INDICANDO-SE BENS PENHORÁVEIS.CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 91184 Nr: 388-30.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYONNARA ARRAES 

GONÇALVES - OAB:36008

 Vistos em correição.

1. Pelos serviços prestados pela advogada Dra. Sayonnara Arraes 

Gonçalves, ARBITRO o equivalente a 03 (três) URHs que deverão ser 

suportados pela Fazenda Pública Estadual.

2. Considerando retorno do atendimento da Defensoria Pública nesta 

Comarca e que o autor é defendido por advogada constituída, NOMEIO a 

instituição para defesa dos interesses da parte requerida.

3. Em cumprimento a decisão retro (fl. 83), INTIMEM-SE as partes para que 

no prazo comum de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando objetiva e fundamentadamente a sua 

relevância.

4. Com as respostas ou certifico eventual decurso de prazo, ABRA-SE 

vistas dos autos para manifestação do Ministério Público no prazo de 10 

(dez) dias.

5. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 1294-54.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TOZZI DE OLIVEIRA, TRÍCIA TOZZI 

DE OLIVEIRA ARAÚJO, JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO 

TOZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.Na esteira do artigo 90, §3º do Código de 

Processo Civil, eventuais custas remanescentes estarão dispensadas em 

virtude da homologação do acordo.CIENTIFIQUEM-SE as partes.4. No 

prazo de 15 (quinze) dias, ESCLAREÇA o requerido se a sua pretensão 

se cinge a execução do acordo realizado bem como informe quais valores 

se encontram depositados nos presentes autos sob pena de 

arquivamento.Às providências

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000407-48.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000407-48.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 19.738,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

FRANCISCO DE SOUSA Endereço: RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, SN, 

ATUAL GERSON RIBEIRO MOURA, CENTRO, PONTE BRANCA - MT - CEP: 

78610-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

na pessoa de seu advogado, para comparecer a audiência designada 

para o dia 16/06/2020 às 15:00h, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. Alto Araguaia , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000208-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO (AUTOR(A))

JULIANA RIBEIRO VIOLATO (AUTOR(A))

RICARDA RIBEIRO VIOLATO (AUTOR(A))

EZILDA RIBEIRO VIOLATO (AUTOR(A))

RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES OAB - GO0032468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO LUIZ RUARO (REU)

MARTA MARIA ZANCHET RUARO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000208-60.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 352.045,62 ESPÉCIE: [Arrendamento Rural]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JULIANA RIBEIRO VIOLATO 

Endereço: ÁREA RURAL, ÁREA RURAL DE LINS, LINS - SP - CEP: 

16419-899 Nome: RICARDA RIBEIRO VIOLATO Endereço: ÁREA RURAL, 

ÁREA RURAL DE LINS, LINS - SP - CEP: 16419-899 Nome: RAFAELLA 

RIBEIRO VIOLATO Endereço: RUA PADRE LUIZ FANTINATTO, BOSQUE DE 

BARÃO GERALDO, CAMPINAS - SP - CEP: 13082-760 Nome: EZILDA 

RIBEIRO VIOLATO Endereço: ÁREA RURAL, ÁREA RURAL DE LINS, LINS - 

SP - CEP: 16419-899 Nome: IRENE RIBEIRO Endereço: RUA PADRE LUIZ 

FANTINATTO, BOSQUE DE BARÃO GERALDO, CAMPINAS - SP - CEP: 

13082-760 POLO PASSIVO: Nome: IVO LUIZ RUARO Endereço: RUA DOM 

AQUINO, 263, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 Nome: 

MARTA MARIA ZANCHET RUARO Endereço: RUA DOM AQUINO, 263, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem a audiência de conciliação, designada para o dia 26 de 

Maio de 2020, às 13:00(MT), que se realizará no CEJUSC desta comarca. 

Alto Araguaia, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000107-86.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS BARBOSA OAB - 018.001.611-31 (REPRESENTANTE)

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000107-86.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 125.000,00 ESPÉCIE: [Seguro, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: DANIEL SANTOS BARBOSA 

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, SN, CENTRO, PONTE BRANCA - MT - 

CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: CARDIF DO BRASIL VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1909, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA 

CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Nome: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171, TORRE A, 8 ANDAR, CJ82, VILA 

GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem a audiência designada para o dia 26 de maio de 2020 às 

13h00min (MT), que se realizará no CEJUSC desta comarca. Alto 

Araguaia, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59340 Nr: 1965-82.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59340

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Maria Elena de Morais 

em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

À fl. 201, foi expedido alvará para levantamento dos valores.

À fl. 203, a autora informou o recebimento dos valores, postulando assim 

pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95116 Nr: 2030-38.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDA, LDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS, WER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342.428/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 Vistos etc.

Considerando que o réu apresentou termo de acordo à ref. 39, INTIME-SE 

a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação, 

vez que a causa envolve interesse de incapaz.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 703-29.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o resultado do acórdão (ref. 40), ARQUIVEM-SE os autos com as 

devidas baixas.

 Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100447 Nr: 4159-16.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ALVES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida aduziu que o procedimento 

administrativo foi revisto de oficio (ref.50), tenho que ocorreu a perda do 

objeto da presente ação. Assim, com fundamento no art. 10, do CPC, 

INTIME-SE a autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Na sequência, conclusos para sentença de extinção.

 Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 2081-59.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Inobstante os autos tenham vindo conclusos para sentença de extinção, 

verifico que não foi pleiteado o cumprimento da sentença, sendo tão 

somente determinado nos autos o levantamento dos valores depositados 

nos autos em favor das partes, nos termos do acordo, para fins de 

arquivamento.

 Assim, considerando que os valores foram levantados, conforme alvarás 

de ref. 29, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92929 Nr: 1215-41.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROCHA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Vistos, etc.

INTIME-SE o advogado constituído, pela derradeira vez, para que 

apresente os memoriais escritos, no prazo legal, sob pena de ser aplicada 

a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, e oficiada a OAB para 

apuração de eventual falta praticada pelo causídico.

Decorrido o prazo sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93833 Nr: 1702-11.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENIFFER ALINE DE ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face 

da sentença de ref. 40.

Aduz em síntese que a sentença incorreu em erro, considerando que foi 

noticiado o cumprimento pela requerida no que tange a liminar deferida nos 

autos, encontrando-se o mérito pendente de julgamento.

 Breve é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos. Isso, porque, infere-se dos 

autos que foi noticiada a implantação do benefício em cumprimento 

exclusivo da liminar deferida na presente ação, de modo que, pende o 

julgamento do mérito, não havendo em se falar em extinção pela perda do 

objeto.

 Desse modo, considerando que a sentença embargada incorreu em erro 

material, cuja superação pode se dar inclusive de ofício pelo magistrado.

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e por 

consequência, REVOGO a sentença de ref. 40.

 Outrossim, com o fito de dar continuidade ao feito, DETERMINO o integral 
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cumprimento da decisão de ref. 24.

 Às providências.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 2404-25.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA, 

GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:41170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Caparroz 

Gomes - OAB:218.270 - SP

 Vistos, etc.

Inicialmente, no que tange ao Agravo de Instrumento interposto pela 

autora, nada obstante os argumentos declinados, não vislumbro motivos 

para a retratação da decisão recorrida, motivo pelo qual a mantenho pelos 

seus próprios fundamentos.

Outrossim, INDEFIRO o pedido da parte autora, uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

Além disso, cumpre mencionar que o Agravo de Instrumento interposto 

pela parte, foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo se falar, em 

aguardar o recurso para cumprimento das decisões proferidas nestes 

autos.

 Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a intimação da executada Giselli, do presente cumprimento de 

sentença, ou comprove a impossibilidade para tanto, bem como indique 

bens a penhora em nome do executado Carlos Rogério.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 5264-96.2016.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 . Para a produção da prova pericial, NOMEIO a médica Dra. Tamirez 

Martins Figueiredo, CRM-MT 8057, com endereço à Rua Raimundo Nonato 

Aguiar, número 147, ed. Murano, Ap. 901, Bairro Vila Aurora II, CEP 

78.740-141, na cidade de Rondonópolis/MT, telefone (066) 99234-2721, 

e-mail: tamirezfigueiredo@hotmail.com, que servirá o encargo 

independentemente de compromisso.INTIMEM-SE as partes para os fins do 

artigo 465, § 1º, do CPC, no prazo comum de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

prazo acima, INTIME-SE o (a) perito (a) para, no prazo de cinco dias, 

apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação 

da especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do CPC). Ressalto que a eventual recusa quanto à nomeação deverá 

ser fundamentada, vez que permitida somente nas hipóteses dos artigos 

467, c/c art. 157 e 148, III, todos do CPC, sob pena de indeferimento e 

manutenção da nomeação, devendo o Sr(a). Perito (a) se atentar quanto 

às disposições contidas nos artigos 1º e 3º da Resolução 1.497/98 do 

Conselho Federal de Medicina, e § 1º do art. 468 do CPC.Indicados os 

honorários, INTIMEM-SE as partes para os fins do artigo 465, §3º, do CPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Existindo impugnação aos honorários, 

CONCLUSOS para deliberação. Do contrário, INTIME-SE o réu para que 

adiante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da verba honorária 

(95, § 1º, CPC). Registro que os honorários a serem suportados pela 

autora, se excederem o limite da Resolução 232/2016 do CNJ (R$ 370,00), 

serão fixados por este juízo, nos termos dos artigos 1º e 2º da norma 

supracitada, expedindo-se certidão de crédito do valor arbitrado para fim 

de recebimento junto ao Estado de Mato Grosso.DESIGNO a perícia para o 

dia 25 DE JULHO DE 2020, às 09h30min, a ser realizada na sede deste 

Fórum de Alto Araguaia/MT. Devendo a autora ser intimada para 

comparecimento via DJe. Juntado o laudo pericial,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58821 Nr: 1535-33.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR PAES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE carta precatória a comarca de Rondonópolis/MT, para 

inquirição da testemunha, observado o endereço indicado pela defesa à 

ref. 129.

 Restando a diligencia infrutífera, INTIME-SE a defesa para que diga se 

mantem interesse na inquirição da testemunha, e em caso positivo, indique 

seu endereço, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Ressalto que, desde logo, ficam INDEFERIDOS os demais pedidos da 

defesa, vez que compete a parte localizar o endereço da testemunha, e 

que não se falar em citação desta por edital.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59321 Nr: 1951-98.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, ante designação de Defensor Público para atuar nas ações 

desta 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, conforme Portaria 169/2020/DPG, 

REVOGO a nomeação de ref. 20, arbitrando-lhe horários proporcionais à 

atuação, no valor de 1,5 URH. Assim, EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor do advogado, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 Analisando a resposta apresentada, e tudo mais que dos autos consta, 

verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, 

ÀS 18H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60817 Nr: 9-94.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBO ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOREMIO VIAN, DEUSDETE SEABRA 

SANTANA, JOÃO GONÇALVES DA SILVA, IVO JARDIM DE CARVALHO, 

BAMERINDUS S/A - FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIMENTO, 

MARLON MATEUS DA FONSECA, MARIO MORAIS E SILVA, TADEU 

FLORES DOS SANTOS, CORNELIA DEOLINA DE FREITAS, WANISE 

BEATRIZ DAL MAS LANG, ITRE MARTINS CHAVES, REGINALDO DA 

SILVA BATISTA, ELZIR VARGAS PORTO, DIRCE VIAN, TERCEIROS 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, MARILENE DA SILVA GOMES FONSECA, 

EUNICE LINO DE MORAIS, CÉLIA LIMA DOS SANTOS, HOSSANA BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

EXPEÇAM-SE os respectivos mandados de citação, observando-se o 

endereço indicado pelo autor à ref. 77.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de citação por edital da requerida Elzir 

Vargas Porto, considerando-se que a citação por edital somente é 

possível após o esgotamento das diligências, sob pena de nulidade. 

Ademais, embora a parte tenha afirmado que o endereço localizado é o 

mesmo indicado nos autos, não comprovou tal afirmação.

 Assim, INTIME-SE a autora pela derradeira vez, para que proceda com a 

citação da parte requerida Elzir Vargas Porto. Prazo (05 (cinco) dias.

 As providências.

 Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61120 Nr: 140-69.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDI MARIA FERREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GUILHERME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inobstante a manifestação retro (ref. 62), INTIME-SE o autor para que 

cumpra a decisão de ref. 50, procedendo a citação dos confinantes, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 As providências.

 Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67219 Nr: 2891-29.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BARBOSA DA SILVA, ODAIR A. BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados, observada a 

quantia indicada à ref. 85, transferindo-se a quantia para à conta indicada 

pelo autor.

 Ressalto que o saldo remanescente deverá ser restituído a requerida.

 Após, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69755 Nr: 600-22.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Gioli - OAB:24.978/O- 

MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE a autora, pela derradeira vez, para que proceda o recolhimento 

da diligencia do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73592 Nr: 2528-08.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, para retifique o cálculo apresentado, excluindo 

os valores penhorados nos autos, bem como para que indique o endereço 

do executado, a fim de que seja intimado da penhora já realizada. Prazo: 

05 (cinco) dias.

 Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77089 Nr: 4788-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TEODORO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Vistos, etc.

INTIME-SE o advogado constituído, pela derradeira vez, para que 

apresente os memoriais escritos, no prazo legal, sob pena de ser aplicada 

a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, e oficiada a OAB para 

apuração de eventual falta praticada pelo causídico.

Decorrido o prazo sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77352 Nr: 4933-17.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução de 

sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84259 Nr: 3711-77.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE ALTO ARAGUAIA - MT., MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de reclamação trabalhista proposta por ALCIR OLIVEIRA DA 

SILVA contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO 

ARAGUAIA, ambos qualificados nos autos.

Determinada a intimação da autora para recolher as custas e taxas 

processuais, a parte deixou decorrer o prazo sem manifestação nos 

autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Tendo em vista que os embargantes, apesar intimados para tanto, não 

procederam ao recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição 

com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma 

do artigo 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, pelo que 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalto que é, “incabível a condenação ao pagamento das custas 

processuais, pois incoerente com a própria determinação de 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas” 

[TRF-4/AC: 50631275220174049999 Rel. Fernando Quatros da Silva, Data 

de Julgamento 27/03/2018, Turma Regional Suplementar/PR].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90577 Nr: 6680-65.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - 

OAB:31570

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Alto Araguaia em 

face de Casa Alta Construções LTDA

Manuseando os autos, verifica-se que a parte executada possui domicílio 

na comarca de Curitiba/PR, sendo daquela Comarca a competência para 

processar e julgar o feito, nos termo do art.46, § 5º do Código de 

Processo Civil.

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de 

sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da comarca de 

Curitiba/PR, ao qual determino a remessa dos autos, com nossas 

homenagens e estilo.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 895-54.2019.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE MORAIS, CREUZA NUNES FERREIRA 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face 

da sentença de ref. 16.

Aduz em síntese que a sentença foi omissa quanto ao percentual dos 

honorários advocatícios.

 À ref. 21, a requerida interpôs recurso de apelação.

Breve é o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, a sentença embargada incorreu em erro material, cuja 

superação pode se dar inclusive de ofício pelo magistrado.

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir o 

erro material contido na sentença de ref. 16. Assim, passo a fixar os 

honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

No que tange ao recurso de apelação (ref. 21), INTIME-SE o recorrido para 

apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1º do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

Após, ou não havendo recurso adesivo, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59519 Nr: 2083-58.2014.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA FERTILIZANTES LTDA, GRACIELA LETÍCIA 

PERINI SUBTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Ante o retorno dos autos, DÊ-SE vista a parte requerente para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Em não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com 

as cautelas de praxe.

III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70507 Nr: 904-21.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZITA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Neuzita Martins de 

Souza em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

À ref. 70, foi expedido alvará para levantamento de valores.

Não há nos autos manifestação da parte no que tange a ausência de 

eventual recebimento dos valores liberados.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67025 Nr: 2723-27.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO PEREIRA DOS ANJOS, 

Cpf: 70014957191, Rg: 3.883.682, Filiação: Maria Aparecida dos Anjos e 

Não Declarado, data de nascimento: 18/10/1978, brasileiro(a), natural de 

Baliza-GO, solteiro(a), (dc*) serviços gerais, Telefone 66 - 99927-7573. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado ALESSANDROPEREIRA 

DOS ANJOS violou a norma do art. 306, §2º, do Código de 

TrânsitoBrasileiro, requerendo, após recebimento e autuação desta, seja 

instaurado o devidoprocesso penal, citando-se o denunciado para 

responder à acusação, por escrito, noprazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, 

oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas,e posteriormente 

interrogando-o e prosseguindo-se nos demais atos processuais até afinal 

sentença condenatória, observando-se os termos do rito sumário do 

Código deProcesso Penal.

Despacho: Vistos em correição.EXPEÇA-SE o necessário ao regular 

andamento do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Cavalcante de 

Souza, digitei.

Alto Araguaia, 24 de abril de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-07.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE AZEVEDO DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 100369-07.2018.811.0020 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de tutela antecipada ajuizada sob o rito comum 

por Silvana de Azevedo da Silva Borges em desfavor do Instituto Nacional 

de Seguridade Social - INSS, na qual pleiteia a concessão do benefício 

auxílio-doença, bem como a conversão desse benefício em aposentadoria 

por invalidez. Em sua causa de pedir, aduz que encontra-se incapacitada 

para o desempenho de suas atividades laborais, tendo em vista ser 

portadora da CID k50 , k 63.z, k 32 - doença de Chorn. Além disso, aduz 

que possui a carência exigida ao benefício ora pleiteado. Menciona ainda, 

que requereu o benefício junto a autarquia demandada, sendo no entanto 

indeferido o pedido. A inicial foi instruída com procuração e documentos 

pessoais do autor. Tutela antecipada concedida ao id. 15243289. Citada, a 

autarquia demandada deixou de contestar a ação, juntando unicamente 

comunicado de cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da 

tutela. Perícia realizada ao id. 23102787. Impugnação do autor ao id. 

23185910. Esclarecimentos do perito ao id. 27460867. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, importa consignar que 

embora o réu não tenha contestado a ação, afigura-se inviável a 

decretação de sua revelia, pois o INSS, enquanto integrante do conceito 

de Fazenda Pública, submete-se ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público. Disso resulta a natureza indisponível do direito sub 

judice, o que afasta a incidência do efeito material da revelia (art. 345, II, 

CPC). No mais, presentes os pressupostos processuais e as demais 

condições da ação, passo ao exame mérito. Verifico que o caso é de 

parcial procedência da pretensão. Nos termos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez é 

devido ao segurado que, tendo cumprido o prazo de carência, “estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição”. Por sua vez, 

quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma que “será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício. Por meio da interpretação sistemática 

dessas normas e de outros dispositivos do mesmo diploma, a 

jurisprudência firmou o seguinte entendimento quanto aos requisitos para 

a concessão de tais benefícios: “Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral.” [AC 0038483-60.2015.4.01.9199 / 

RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015]. No caso em tela, os elementos 

probatórios coligidos nos autos demonstram o atendimento dos 

pressupostos ao benefício de auxilio doença. Primeiro, no que pertine à 

qualidade de segurado do regime geral de previdência, verifica-se que o 

requerente se desincumbiu de demonstrá-la, sendo juntado aos autos 

cópia do CNIS, o qual comprova que, à época do requerimento 

administrativo, a parte autora ainda mantinha a qualidade de segurada, 

visto que recebeu o benefício de auxílio doença até 06/2018. No que tange 

a capacidade laboral, infere-se do laudo pericial juntado aos autos, que 

além da moléstia mencionada na inicial, qual seja, CID k50 , k 63.z, k 32 - 

doença de Chorn, a autora é autora ainda possui quadro de depressão. 

Além disso, a perícia concluiu que doença de Chorn não possui cura, no 

entanto, não resultou em incapacidade a autora. De sua vez, no que tange 
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a depressão, a qual possui tratamento, acarreta incapacidade total e 

temporária para as suas atividades habituais. Nessa ordem de ideias, 

considerando que a autora possui incapacidade total e temporária em 

decorrência do quadro depressivo, faz jus ao benefício de auxilio doença, 

cumprindo aqui ressaltar que o fato da moléstia que gerou a incapacidade, 

ser diversa da mencionada na inicial, não traduz óbice a concessão do 

benefício. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para 

condenar o requerido (i) ao reestabelecimento do pagamento à parte 

autora do benefício previdenciário auxílio-doença, devido desde 07/2018 - 

data em que cessado o benefício, vez que autora recebeu o auxílio até 

06/2018, isto é, data posterior ao requerimento que se deu em 05/2018. 

Sobre os valores retroativos deverão incidir: a) correção monetária, pelo 

índice oficial aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 

9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 26/3/2015, pelo INPC 

(art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de mora, desde o vencimento de 

cada parcela devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). Vale frisar, com relação à 

liquidação das parcelas pretéritas, as parcelas pagas em razão do 

cumprimento da tutela antecipada, deveram ser descontadas daquele 

montante. Sem custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora está sob o 

pálio da justiça gratuita. CONDENO a autarquia ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Novo 

Código de Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem econômica 

da parte autora não é superior a duzentos salários mínimos) e da Súmula 

nº 111 do STJ. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, NCPC). Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte 

autora para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem 

prejuízo de desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, 

se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 27 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-47.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PEREIRA MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. Caso já não tenha o feito, 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

23 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. Caso já não tenha o feito, 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

23 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-93.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

24 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIO DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

24 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 
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CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

24 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso, somente 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

24 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49202 Nr: 795-19.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANA RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 3935-27.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI CORDERO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de Processo 

Civil.

3. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91041 Nr: 1266-30.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. BEUTINGER COMÉRCIO LTDA, EDISON 

BEUTINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS H. PADILHA DE 

ALMEIDA - OAB:24.781/0-MT

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

advogado nomeado da parte executada, para que se manifeste acerca da 

decisão de fls. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3609-96.2014.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABOCAS PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno de assis martins - 

OAB:OAB/MG 100.246, EDUARDO PIMONT PÔSSAS - OAB:OAB/MG 

99.149, FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - OAB:108762, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor da condenação/débito, ou comprovar que já 

o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos 

termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

3. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 1033-96.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte autora concordou com o 

cálculo apresentada pela requerida (fls. 103), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 85/88, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcela s 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102556 Nr: 3221-62.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA D'JUDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29125 Nr: 1401-86.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERICE AMANCIO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca 

do documento de fls. 182, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38211 Nr: 549-91.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARQUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste no prazo de 15 dias acerca das fls. 

211-212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53472 Nr: 4222-24.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80631 Nr: 2254-22.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZINEIDE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIDE PAULINO DOS SANTOS, FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - MT, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91813 Nr: 1965-21.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HQJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca da 

petição de fls. 163-166, naquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 1219-27.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO, 

JOSÉ MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Indefiro o pedido de fls. 95/97-vº, razão pela qual determino que 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens passíveis de penhora (artigo 835 do CPC) ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 2. Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87875 Nr: 3653-52.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 
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no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90033 Nr: 373-39.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERTIDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114035 Nr: 4124-63.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONETE IZIDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117696 Nr: 6424-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CORREIA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE ROCHA SILVA 

SANTANA - OAB:19.826-MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para informar que o endereço na cidade de Arenápolis-MT, 

está nas fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122445 Nr: 2299-50.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128242 Nr: 5484-96.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a autarquia executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139620 Nr: 4308-48.2018.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Trata-se de ação de Interdição ajuizada por Maria Aparecida Alves da 

França, em face de sua genitora Antonieta Maria dos Santos (todos 

qualificados nos autos).

2. Às fls. 43, o representante Ministério Público manifestou pela extinção 

da ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante 

o falecimento das partes, consoante informações de fls. 39/40.

3. Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

4. Trata-se de ação de Interdição ajuizada por Maria Aparecida Alves da 

França, em face de sua genitora Antonieta Maria dos Santos (todos 

qualificados nos autos).

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

6. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 8. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 150528 Nr: 2610-70.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA TEIXEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PESSA SANTANA, ESPOLIO DE 

IVANDERLEI PESSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO SCHABAT MENSCH - 

OAB:25550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 Vistos;

1. Retifique-se a autuação para cumprimento de sentença.

 2. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor da condenação/débito, ou comprovar que já 

o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos 

termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

3. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162484 Nr: 1573-71.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GESSY LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstos no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a parte autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162539 Nr: 1614-38.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: POEDC, WOEDC, JDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessyca Ferreira da Silva 

Souza - OAB:27025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento dos alimentos devidos, ou, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão por até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162540 Nr: 1615-23.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstos no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a parte autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162553 Nr: 1626-52.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstos no art. 98 e 
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seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a parte autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156576 Nr: 6412-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP, MEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar planilha de cálculo do débito alimentar, de forma corrigida, eis 

que a este compete.

 Após, conclusos para análise do pedido de fls. 49/50.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47029 Nr: 3195-40.2010.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Bairro Jardim Planalto, 

Rúsero Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELEÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos,

1. Trata-se de Ação Cautelar Inominada tendo como partes Associação 

dos Moradores do Bairro Jardim Planalto em face de Rede Cemat – 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A (qualificados nos autos).

2. Às fls. 144 a parte executada apresentou comprovante do pagamento 

de honorários advocatícios, tendo a parte exequente pugnando pela sua 

liberação às fls. 149.

3. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

4. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente Ação de Execução, 

nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Certificado o trânsito em julgado, defiro o pedido de levantamento 

requerido às fls. 149.

 7. Isento de custas.

8. Tudo cumprido, arquive-se.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80716 Nr: 2341-75.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSE CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMBER PEREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-12.855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92586 Nr: 2574-04.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos,

Reitere-se a intimação da parte requerente, conforme elencada na decisão 

de fls. 112, anotando-se que em caso de inércia, serão aplicados os 

efeitos da preclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111409 Nr: 2535-36.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENILSON DOS SANTOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 98/103, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 
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exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160424 Nr: 406-19.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MATILDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVISUL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - 

OAB:18668 OAB/RS

 Vistos,

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais c.c com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizado por Eva Matildes de Almeida em face do Banco 

Bradesco S.A e Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL 

(qualificados nos autos).

 Às fls. 106/107 as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais c.c com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizado por Eva Matildes de Almeida em face do Banco 

Bradesco S.A e Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL 

(qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80251 Nr: 1849-83.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA MARIA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Anita Maria Arantes, em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo, deixou 

transcorrer in albis, consoante manifestação de fls. 206/207.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159533 Nr: 8066-98.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Granja Barrense LTDA. (qualificados nos 

autos).

2. Às fls. 29, a parte autora pugnou pela extinção do feito ante o 

exaurimento do pedido existente nos autos.

3. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

5. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

 6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 7. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 1629-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVCIB HOLDINGS (DELAWARE) LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A (UISA OU AUTORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SALARINI - OAB:166628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:

 7. Diante do exposto, e ante a composição entre as partes e não havendo 

qualquer óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, de fls. 2110/2111, 

(documento fls. 2112/2162), para que surtam os regulares efeitos jurídicos 

e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO da ação, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.8. Custas nos termos do 

art. 90, § 3º do CPC, e honorários conforme pactuado.9. Intimem-se as 

partes acerca da sentença prolatada.10. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para cancelamento das averbações ao competente 
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cartório de registro de imóveis, das matrículas indicadas no citado 

acordo.11. O consenso implicitamente também reflete a desistência do 

prazo recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se o 

trânsito e arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais (art. 

1000, parágrafo único do CPC).12. Expeça-se o necessário.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 2497-68.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Domingos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10986, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:MS-5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução tendo como partes Irmãos Domingos Ltda. 

e Valtair Carlos Costa da Silva (qualificados nos autos).

 Às fls. 86/87 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Execução tendo como partes Irmãos Domingos Ltda. 

e Valtair Carlos Costa da Silva (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, defiro o levantamento na forma requerida entre as 

partes, consoante acordo de fls. 86/87.

 Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2397-50.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA TENÓRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LATUFE CARNEVALE 

TUFAILE - OAB:16.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela executada (fls. 148), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 133/135, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87518 Nr: 3300-12.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODS, RODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709, MARCOS ANTONIO MARI - OAB:15.803-MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens passíveis de penhora (artigo 835 do CPC) ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107805 Nr: 415-20.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 107/107-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131775 Nr: 7546-12.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAIQUE DA SILVA OLIVEIRA, DEVANISA GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizado pelo Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito - UNEMAT, em 

favor de Kaique da Silva Oliveira em face do Município de Barra do 

Bugres-MT (qualificados nos autos), pretendendo, em síntese, obter 

medida antecipatória para o fim de obrigar o requerido a fornecer ao 

requerente o medicamento Oleptal 600 mg, de forma mensal até quando 

for necessário conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, sem 
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prejuízo de outras sanções.

2. Fora deferida a liminar às fls. 33/34.

3. Às fls. 59/60, o procurador da requerente manifestou pela extinção da 

ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a 

perda do objeto da ação.

4. Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

6. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 8. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133297 Nr: 497-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LIMA ANTONELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Defiro os pedidos de fls. 96, atenda-se na forma requerida.

 2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, e requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento do feito.

 3. Em caso de inércia, determino, desde logo, a remessa dos autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156539 Nr: 6390-18.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.C. FLORINDO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARGARIDO BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança tendo como partes J.C. Florindo e CIA Ltda. 

e João Margarido Bruno (qualificados nos autos).

 Às fls. 85/86 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Cobrança tendo como partes J.C. Florindo e CIA 

Ltda. e João Margarido Bruno (qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160452 Nr: 423-55.2020.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Aparecido Canhassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida Sobreira Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Schabat Mensch - 

OAB:25550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Anderson Aparecido 

Canhassi, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 43/44-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157490 Nr: 6945-35.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POEDC, WOEDC, JDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessyca Ferreira da Silva - 

OAB:27025/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Alimentos c.c Pedido de Alimentos Provisórios 

proposta por Pietro Oliveira Esperança da Costa e Walentina Oliveira 

Esperança da Costa neste ato representada por sua genitora Jéssica de 

Oliveira Esperança em face de Walison Santana da Costa (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 67/67-v°, em Audiência de Mediação as partes formularam acordo, 

pugnando pela homologação do Juízo.

 Às fls. 70 o representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

ao pedido.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos c.c Pedido de Alimentos Provisórios 

proposta por Pietro Oliveira Esperança da Costa e Walentina Oliveira 

Esperança da Costa neste ato representada por sua genitora Jéssica de 

Oliveira Esperança em face de Walison Santana da Costa (qualificados 

nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 
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espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Tendo em vista que as partes renunciaram o prazo recursal, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26291 Nr: 2338-33.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA IVONETE DE ARAUJO NASCIMENTO, JUVENIL 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Eletrônico n° 607144-9 / 2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82228 Nr: 3926-65.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ANDRADE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora paar que apresente conta para recebimento dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97495 Nr: 95-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA ALVES FIDELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que apresente os dados bancários para levantar os 

valores vinculados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115509 Nr: 5066-95.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FELIX DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROCURADORA

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que apresente os dados bancários para levantar os 

valores vinculados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113559 Nr: 3814-57.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 106/107, posto que determino a citação da parte 

requerida/executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos 

do art. 257, §2° do Código de Processo Civil.

 Após, vistas a parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155992 Nr: 6049-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PEREIRA, MEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Execução de Alimentos tendo como partes Maria Eduarda 

Pereira Amorim, neste ato representado por sua genitora Vilma Pereira em 

face de Jose Gonçalo de Amorim (qualificados nos autos).

2. A exequente às fls.56/57, informou nos autos que a dívida encontra-se 

paga, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

 3. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

4. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente Ação de Execução, 

nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Considerando que a Dra. Bernadete Fernandes Gregolin fora nomeada 

advogada dativa, de acordo com a decisum de fls. 12, e, tendo em vista 

que os parâmetros apresentados pela Tabela de Honorários da OAB/MT 

são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, fixo para pagamento 

do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos 

termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 02 (dois) URH – Unidade 

Referencial de Honorários (Resp. nº 1.656.322 – SC).

 7. Isento de custas.

8. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 P.R.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144136 Nr: 7340-61.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O

 Tendo em vista que foi feita carga dos autos ao Douto Advogado Dr. 

Francisco Arantes Neto no dia 02/10/2019 sem, contudo, até a presente 

data fazer a devolução dos mesmo, assim, com base no art. 431 da 

CNGC, solicito a devolução no prazo legal sob pena das consequências 

cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-39.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000313-39.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 11.495,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA SILVA FRANCA Endereço: Rua Brilhante, s/n, Maracanã, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1.376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Fica ciente o ADVOGADO DE QUE DEVERÁ TRAZER O (A) 

RECLAMANTE PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/06/2020 

Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DENISE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000226-54.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 880,00 POLO ATIVO: 

Nome: LILIA CARLA DA SILVA Endereço: Rua das Rosas, 28, Angelito 

Barbosa, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO 

DE DENISE Endereço: Praça Brasília, 11, Centro, DENISE - MT - CEP: 

78380-000 ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-48.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))
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KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000153-48.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.457,80 POLO ATIVO: 

Nome: VILMA ALVES DA SILVA Endereço: Rua Peru, 464', N, Bairro 

Jardim São João, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

ESPÉCIE: [Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Rescisão do contrato e devolução 

do dinheiro, Nulidade / Inexigibilidade do Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-57.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000036-57.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.255,49 POLO ATIVO: 

Nome: JESSE COELHO Endereço: Rua Tibirica, 510, Maracanã, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 ESPÉCIE: [Compra e Venda, 

Adjudicação Compulsória]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-49.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000722-49.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 38.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: DIANA CRISTINA DA SILVA MELO Endereço: Rua Viela 1, Lote 01, 

Casa 15, JARDIM TERRA NOVA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA 

SUL LTDA. Endereço: Avenida Vergílio Favetti, 1200, s, Bairro Vila Alta, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 Nome: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, SALA 01, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 
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prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-61.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000469-61.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto em seu efeito devolutivo. O recurso é tempestivo, assim, 

INTIME-SE a parte apelada BANCO BRADESCO S/A para, querendo, 

apresentar contrarrazões. Com a apresentação das contrarrazões, ou o 

decurso do prazo, certifique e remeta-se os autos à E. Turma Recursal. 

Às providências. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no 

sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-42.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000425-42.2019.8.11.0008. REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS LEITE 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique e faça o processo concluso. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500236-97.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA SILVA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT6580-N (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

decisao - ID do documento 9525040 “...Caso a penhora online reste 

infrutífera, intime-se o exequente, para se manifestar, requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.......”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500236-97.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA SILVA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT6580-N (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500236-97.2014.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EDNEIA SILVA 

LUIS Endereço: RUA H, S/N, CASA, em frente a residência n 342, JARDIM 

IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: R N, 60, 

estabelecimento, RESIDENCIAL JARDIM DO TREVO, BIRIGÜI - SP - CEP: 

16205-038 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/EXEQUENTE, para manifestar quanto aos bens oferecidos a 

penhora pelo devedor no ID 29924976, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão judicial. , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500030-20.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NICOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500030-20.2013.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 27.120,00 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 

de Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

WALTER NICOLINI Endereço: AV. RICARDO GUEDES DA SILVA, 539, SÃO 

RAIMUNDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP 

Endereço: AV. MARECHAL RONDON, S/N, ASSARI, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora BACENJUD, bem 

como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA LINCK - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000090-91.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 12.813,50 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: RAFAELA LINCK - ME Endereço: 

AVENIDA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, 853, JARDIM ELITE, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ASSOC BEN 

ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE Endereço: RUA 

TAPIRA, 92, HOSPITAL, SEDE, DENISE - MT - CEP: 78380-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado 

negativo da penhora BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. 

decisão judicial, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000414-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SATIRIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MIRTES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - EDITORA DE GUIAS - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000414-18.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 16.560,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ALCIONE 

SATIRIO DOS SANTOS Endereço: Avenida Paiaguás, 36, Barra do 

Bugres-MT, Pronav, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VANIA MIRTES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - EDITORA 

DE GUIAS - EPP Endereço: RUA MAJOR SERTÓRIO, 349, - LADO PAR, 

VILA BUARQUE, SÃO PAULO - SP - CEP: 01222-000 FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado 

negativo da penhora BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. 

decisão judicial, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500073-20.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DOIDAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA OENNING OAB - MT11831/-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500073-20.2014.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 0,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DOIDAO LTDA - ME 

Endereço: AV. MATO GROSSO, 761, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: RUTE SOARES DA SILVA Endereço: R 

MARANHÃO, 56, W, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE do 

resultado negativo da penhora BACENJUD, bem como para cumprir a parte 

final da r. decisão judicial, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500315-42.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & LOPES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500315-42.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 22.946,35 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CONSTRUTEM MATERIAIS 

PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP Endereço: Av. Joaquim Mariano de 

Miranda, 316, empresa, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: LOPES & LOPES LTDA - ME Endereço: 

Rua João de Campos Borges, 247, casa, Centro, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora BACENJUD, bem 

como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-21.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SILVESTRE GOULARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO OAB - MT20647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR LEITE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000116-21.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.105,46 ESPÉCIE: [Compra e Venda, Cláusula Penal, Constrição / 

Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, Multa de 10%]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

EDIVALDO SILVESTRE GOULARTE Endereço: rod barra a nova 

fernandopolis km 09, fazenda macarena, zona rural, BARRA DO BUGRES 

- MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDECIR LEITE DOS 

SANTOS Endereço: Rua Emanoel de Oliveira, 112, quinze de maio, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado parcial da penhora 

BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, 

para manifestar ou requer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000480-61.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABLO EDSON DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000480-61.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 507,79 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3775, - 

DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

POLO PASSIVO: Nome: FABLO EDSON DE LIMA Endereço: RUA BAHIA, 

172 S, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES da r. decisão judicial em anexo. , 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000651-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO ANDRADE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000651-18.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 POLO PASSIVO: Nome: ELSO ANDRADE COSTA 

Endereço: AV. MARECHAL CANDIDO RONDON, 544, ., CENTRO, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora 

BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000350-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO DOS SANTOS SILVA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000350-71.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 529,76 ESPÉCIE: [Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JUNQUEIRA 

MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA MARECHAL 

RONDON, 1063, EMPRESA, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ADENILDO DOS SANTOS SILVA - ME 

Endereço: Rua Campo Maior, 57, comercial, São Raimundo, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora 

BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500004-22.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEAN OLIVEIRA SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Delaine Oliveira Souto Prates OAB - MS13621-B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MATHEUS RIBEIRAO PRETO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY HOSSE GATTO OAB - SP171639 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MARTINUSSI OAB - SP190163 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500004-22.2013.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 22.167,17 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DEAN OLIVEIRA SOUTO 

Endereço: Rua Iguaçu, 62, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCO ANTONIO MATHEUS RIBEIRAO 

PRETO - ME Endereço: R JOÃO BIM, 690, - ATÉ 971/972, VILA 

TAMANDARÉ, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14085-090 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado 

negativo da penhora BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. 

decisão judicial, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000785-11.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.106,92 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EVANILDO DE 

SOUZA SILVA Endereço: AV. BENEDITO COSTA SALLES, 0, CENTRO, 
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BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: Executada a 

penhora intime-se o executado, na pessoa de seu advogado para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de 

VALORES . , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000768-09.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.480,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL Endereço: 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 258, RUA VEREADOR 

JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-904 POLO PASSIVO: Nome: JONATHAN LUIZ BENTO SANTOS 

Endereço: RUA BURITI, S/N, JARDIM DAS PALMEIRA, BARRA DO BUGRES 

- MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

da r. decisão judicial, bem como da PENHORA REALIZADA NOS AUTOS, 

NO VALOR DE R$ 932,87. ..Executada a penhora e restando parcialmente 

ou integralmente cumprida, intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a penhora de folhas (artigo 854, § 2º, do CPC). Caso a penhora 

online reste infrutífera ou parcialmente cumprida, intime-se o exequente 

para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. , 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001205-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DOS ANJOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001205-50.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 32.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MOISES COSTA DOS SANTOS 

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco, 24, (65) 99813-1249, Ouro 

Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NILTON DOS ANJOS RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: Avenida 

Presidente Tancredo Neves, s/n, Niltinho Funilaria e Pintura - (65) 

99979-5571, Santa Rosa, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

FINALIDADE: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora RENAJUD, bem 

como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500182-68.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GESTEMAR COELHO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA APIACAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA AUXILIADORA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500182-68.2013.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 4.000,00 ESPÉCIE: [Capitalização / Anatocismo]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: GESTEMAR COELHO DE BRITO 

Endereço: VOLUNTARIOS DA PATRIA, 569, CASA, MARACANA, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CONSTRUTORA APIACAS LTDA - ME Endereço: R BARÃO DE MELGAÇO, 

1779, PORTO, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Nome: 

MARCIA AUXILIADORA MACHADO Endereço: 32, 123, BOA ESPERANCA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-460 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora 

BACENJUD, bem como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-84.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DE LIMA MARTINS (EXECUTADO)

 

PENHORA RENAJUD SOBRE O VEICULO YAMAHA/FACTOR YBR125 K, 

PLACA NJG0525 MT DE PROPRIEDADE DE AMARILDO DE LIMA MARTINS, 

conforme extrato em anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000920-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREME AGUA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILANDE ALVES MOREIRA - ME (EXECUTADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000920-57.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 1.800,69 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: SUPREME AGUA LTDA - ME Endereço: Avenida 

Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: JUCILANDE ALVES 

MOREIRA - ME Endereço: Avenida Santa Catarina, 839, Comercial, São 

Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DA REALIZAÇÃO DA 

PENHORA RENAJUD DO VEICULO HONDA/CG 160 FAN PLACA RAN9049 

MT EM NOME DE JUCILANDE ALVES MOREIRA.BEM COMO intimar o 

executado, na pessoa de seu advogado para, em não possuído 

pessoalmente, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a penhora realizada. Certifique-se acerca da apresentação, ou não, 

de embargos e, em caso positivo, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal. , 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-70.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VERA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000126-70.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 27.120,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A, 4 ANDAR, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 
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06029-900 POLO PASSIVO: Nome: EDSON VERA DA SILVA Endereço: 

RUA TAPAJOS, 382, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora RENAJUD, bem 

como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000655-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR VIANA DA FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000655-55.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 2.165,46 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME Endereço: Rua João Gregório da Silva, 93-N, 

Comercial, Jardim São João, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JULIO CEZAR VIANA DA FONSECA Endereço: Rua 

Castro Alves, 518, residencial, Ouro Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora RENAJUD, bem 

como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000543-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000543-86.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.469,49 ESPÉCIE: [Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JESSE 

MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Endereço: Rua João 

Gregório da Silva, 93-N, Comercial, Jardim São João, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: SEVERINA ALVES DA SILVA 

Endereço: Rua Costa e Silva, 688, residencial, Ouro Verde, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA/EXEQUENTE do resultado negativo da penhora RENAJUD, 

bem como para cumprir a parte final da r. decisão judicial, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; , 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001163-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO PYDD (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001163-35.2018.8.11.0050. AUTOR(A):  ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE REU: ARNO 

PYDD Vistos, etc. 1. Em atenção aos princípios da economia e celeridade 

processual, visando a continuidade no processamento da demanda, 

DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

ainda não consultados BACENJUD, SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida/executada. 2. Localizado o 

endereço do requerido, havendo multiplicidade de logradouro, 

manifeste-se o autor para que indique EXPRESSAMENTE em qual deverá 

ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto. 3. Em seguida, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as 

medidas pertinentes ao regular processamento do feito. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000488-04.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000488-04.2020.8.11.0050. REQUERENTE: VANDERLEI RECK 

REQUERIDO: ERIVALDO ROSA Vistos, etc. 1. Trata-se de Pedido de 

Notificação Judicial objetivando o pagamento de dívida no valor de R$ 

65.854,04 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

quatro centavos), correspondendo, portanto, ao proveito pretendido pelo 

requerente. 2. Assim, intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial atribuindo o valor correto a causa, complementando o recolhimento 

das taxas e custas, sob pena de extinção nos moldes do art.321, § único, 

CPC. 3. Com as providências, NOTIFIQUE-SE a parte adversa da forma 

pleiteada na inicial. 4. Efetivada a notificação formal do requerido, estando 

devidamente certificado nos autos, nos termos do art.729 do CPC, 

observadas as formalidade legais, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. 5. De outro norte, ausente a emenda, concluso. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000515-84.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSÉ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENIL SOUSA DRUMOND OAB - TO6494 (ADVOGADO(A))

ILOU DRUMOND AVELINO OAB - RJ215545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000515-84.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSÉ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENIL SOUSA DRUMOND OAB - TO6494 (ADVOGADO(A))

ILOU DRUMOND AVELINO OAB - RJ215545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40587 Nr: 838-87.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO GARCIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALO MARCELLO DA SILVA 

VIANA - OAB:212.731/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 5. Indefiro o pedido formulado às fls. 469/473, para a intimação da perita 

médica prestar esclarecimentos acerca do teor da impugnação de fls. 

422/430 e para comparecer à audiência de instrução e julgamento, pois a 

referida oralidade já ocorreu nos autos (fls. (fls. 240/241 e 257/268, 

303/304 e 314), além do fato da parte não ter apresentado quesitos 

suplementares, quando intimado para manifestar-se sobre o laudo, deixou 

de fazer tal requerimento por ocasião de sua manifestação de fls. 

422/430, operando-se a preclusão consumativa. (fls. 417).

6. Indefiro também o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil ou 

à Receita Federal, formulado às fls. 469/473, para que preste informações 

financeiras do réu no período compreendido entre 1994 e 1995, pois tal 

requerimento já foi analisado por este Juízo, tratando-se de que questão já 

decidida por este Juízo (fls. 257/260 e 289/293).

7. Ante o exposto, declaro encerrada a fase probatória e determino: a) 

vista dos autos às partes para apresentarem suas alegações finais no 

prazo comum de 10 dias; b) Após, vista ao Ministério Público para a sua 

devida manifestação e façam-me os autos conclusos para sentença.

 8. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 2007-75.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V PAIN CONSTRUTORA DE OBRAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20.186/MT
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 Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno o réu ao pagamento 

da quantia de R$ 29.830,00 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta reais), 

acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo, ou seja, o 

inadimplemento (ocorrido em 15.03.2012 - Súmula 43 do STJ) e juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação (ocorrida em 14.11.2003 – fls. 28/29).

Condeno ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor do valor atualizado da 

condenação (art. 85, § 2° do CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100573 Nr: 2315-38.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONARDO MENDES DA CONCEIÇÃO, CLOVIS 

ANTONIO DE PAULA, JOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 11. Em juízo de cognição sumária, digo que os gastos e alegações 

aludidos na inicial estão comprovados nos documentos atrelados referida 

peça.

12. Com efeito, os fundamentos contidos na defesa preliminar não são 

hábeis a ensejar o não recebimento da exordial.

 13. Os fundamentos da ausência do dolo e de prejuízo ao erário serão 

analisados no decorrer do feito, quando deflagrada a fase probatória.

14. Assim, recebo a inicial e determino a citação dos requeridos, nos 

termos do art. 335, III, c/c art. 231 do CPC, para contestarem a presente 

ação no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado.

15. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114339 Nr: 669-22.2020.811.0050

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 DECISÃO

Vistos, em teletrabalho

1. Trata-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia, Dr. 

Herbert Yuri Figueiredo Rezende, objetivando a decretação da prisão 

preventiva de JULIANO CESAR MARQUETO.

2. O pedido foi deferido na decisão proferida em 13/04/2020.

3. Em seguida, aportou documento informando a prisão preventiva do 

representado, no dia 17 de abril de 2020 (f. retro).

4. A Defesa do representado interpôs pedido de revogação da prisão 

preventiva.

5. Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido em 22 de abril de 2020 (fl. retro).

6. A despeito das arguições defendidas pelo Douto Defensor do 

representado JULIANO CESAR MARQUETO, considero que não existem 

motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, 

pelo menos neste momento.

7. Quando decretada a segregação cautelar do representado, afirmou-se 

na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes 

os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda 

o fundamento (garantia da ordem pública), conforme se vê na decisão 

proferida em 13/04/2020.

8. Desta forma, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 

312 do CPP.

9. Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do 

requerente pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que 

pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos 

pressupostos ou fundamentos – veio aos autos, não havendo motivos 

para afastar a decretação de sua prisão cautelar, tão pouco o mesmo 

juntou qualquer documento.

10. Demais disso, insta consignar que o decreto da prisão preventiva, por 

ser medida cautelar, deve se pautar em dados concretos e não apenas 

em relação à gravidade abstrata do crime, que teria efetuado disparos de 

arma de fogo contra 04 (quatro) pessoas que estavam dentro de um 

veículo tendo como vitimas EDINALDO MENDEZ BARBOSA e ERNINALDO 

VASCONCELOS DOS SANTOS, que foram atingidos por projeteis de arma 

de fogo, sendo o primeiro está internado na UTI, aduz ainda que o 

representado teria entrado em contato com a testemunha Leandro 

Carvalho Garcia, questionando-o se este sabia o que teria acontecido.

11. Ao analisar a garantia da ordem pública o magistrado não pode atribuir 

genericamente que o fato e o crime imputado é grave a ponto de causar 

clamor social, tanto que ao fundamentar a garantia da ordem pública, de 

forma concreta, ainda fora observado o modus operandi, pelo fato de que 

o representado teria usado uma arma de fogo contra as vítimas, tendo, 

cometido, em tese, tal fato por motivo totalmente injustificado, que 

corrobora o cenário de pânico que as vítimas viveram no momento dos 

fatos.

12. Extrai-se claramente dos autos que os fatos justificados reforçam a 

ideia de que neste momento, a prisão cautelar é a melhor medida, em face 

do caderno investigativo até então apresentado.

13. No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP)- 

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE 

MANTEVE A MEDIDA EXCEPCIONAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA E DE HIPÓTESES ENSEJADORAS DA 

CUSTÓDIA PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - WRIT NÃO CONHECIDO. Por ser o habeas 

corpus remédio constitucional de rito especial e sumário, exige para 

conhecimento prova pré-constituída das alegações, cabendo ao 

impetrante instruí-lo com os documentos que comprovem a ocorrência do 

alegado constrangimento ilegal. (HC 97265/2010, DR. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2011, 

Publicado no DJE 28/03/2011)

(TJ-MT - HC: 00972657320108110000 97265/2010, Relator: DR. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2011, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2011)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E 

DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC 

III E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). 1. FALTA DE FUNDAMENTO 

DO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO 

CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA 

DA CONDUTA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O MEIO SOCIAL E A 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, DO CPP. 

2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IN CASU, 

PREDICADOS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. 

INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O 

ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 4. NULIDADE NO RECONHECIMENTO 

PESSOAL. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA EXAME NA 

VIA ESTREITA DO WRIT. 5. PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 

ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS PAIS. HIPÓTESE 

NÃO PREVISTA EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, DO CPP. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA 

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1. A gravidade concreta do 

comportamento engendrado pelo paciente (extraída da premeditação do 

crime, da pluralidade de agentes e do evidente desprezo pela vida alheia) 

e a necessidade de se resguardar a colheita de provas judiciais 

recomendam, nos termos do art. 312, caput, do CPP, seu encarceramento 

cautelar com vistas a tutelar o meio social e por conveniência da instrução 

probatória.2. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como exercício 

de atividade lícita e residência fixa, não constituem motivos aptos a 

impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e 

pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado 

nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.3. Além de a suposta 

irregularidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima na fase 

inquisitorial não comportar exame na via estreita do writ, é certo que, nos 

termos do Enunciado nº. 29 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais 

Reunidas, “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal 

consubstanciam-se em recomendações legais e não exigências, não 

sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado 

em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos 
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de prova”.4. A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade 

das medidas cautelares, seja por ser impossível prever se o paciente será 

condenado ao término da ação penal, seja porque, em tese, a pena mínima 

em abstrato do delito atribuído a ele é de 12 anos de reclusão, 

circunstância que autorizaria a fixação do regime mais gravoso, a teor do 

estabelecido no art. 33, § 2º, alínea a, do CP.5. O fato de os pais do 

paciente “dependerem totalmente dele para sobreviver por motivos de 

saúde” não autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar, vez 

que não existe previsão normativa contemplando essa possibilidade (ex vi 

art. 318, do CPP). RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10042565920188110000 MT, 

Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2018, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2018).

14. Demais disso, o fato de o acusado ter residência fixa, emprego lícito e 

não ser reincidente, não tem o condão de retirar os pressupostos e 

fundamentos da prisão preventiva, mesmo porque os depoimentos das 

vítimas perante à Autoridade Policial e o fato de ter uma das vitimas ainda 

internada na UTI, denotam a necessidade da manutenção.

15. Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem 

razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 

316 do CPP.

16. Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ao requerente 

JULIANO CESAR MARQUETO, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva, pelas razões e motivos nela expostos.

 17. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa do investigado.

18. OFICIE-SE a Autoridade Policial para que conclua as investigações 

dentro do prazo legal.

19. CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001037-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001037-82.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS EXECUTADO: SEBASTIAO PORFIRIO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Execução Fiscal em que as partes postulam pela homologação de 

acordo ID 29229822, pugnando pela suspensão da execução até o 

término do prazo para pagamento. 2. Por esta razão, HOMOLOGO o 

acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o que faço 

com fulcro assente no artigo 922 do Código de Processo Civil. 3. Deixo de 

suspender o processo uma vez que já decorrido o prazo pleiteado. 4. 

Assim, INTIME-SE o exequente pessoalmente para, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes 

para o regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III, §1º do CPC. 5. Ausente a manifestação ou sendo 

infrutífera intimação, certifique-se. 6. Após, façam os autos conclusos. 7. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000488-04.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000488-04.2020.8.11.0050. REQUERENTE: VANDERLEI RECK 

REQUERIDO: ERIVALDO ROSA Vistos, etc. 1. Trata-se de Pedido de 

Notificação Judicial objetivando o pagamento de dívida no valor de R$ 

65.854,04 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

quatro centavos), correspondendo, portanto, ao proveito pretendido pelo 

requerente. 2. Assim, intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial atribuindo o valor correto a causa, complementando o recolhimento 

das taxas e custas, sob pena de extinção nos moldes do art.321, § único, 

CPC. 3. Com as providências, NOTIFIQUE-SE a parte adversa da forma 

pleiteada na inicial. 4. Efetivada a notificação formal do requerido, estando 

devidamente certificado nos autos, nos termos do art.729 do CPC, 

observadas as formalidade legais, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. 5. De outro norte, ausente a emenda, concluso. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001623-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSILEIDE DE FATIMA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001623-85.2019.8.11.0050. AUTOR(A): JUSSILEIDE DE FATIMA 

FERREIRA REU: AMBEV S.A. Vistos. Intime-se a parte autora, na pessoa 

de sua causídica, via DJE, para querendo apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de abril de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000041-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO CRISTINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RENILDA LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Autos n° 

1000041-50.2019.811.0050 Requerentes: Carmelino Cristino de Almeida e 

outra Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos. Trata-se de petição inicial 

em que se postula o deferimento de tutela provisória antecipada de caráter 

antecedente, nos termos do artigo 303 do CPC, ajuizada por Carmelino 

Cristiano de Almeida e Renilda Lopes Lima em face do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos. Houve determinação 

para que a parte requerida apresentasse sua manifestação antes da 

análise do pleito de tutela provisória (Id nº 17650086). A parte requerida 

apresentou sua manifestação consoante Id nº 19119845. Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. A despeito de se evidenciar a aparente 

incompetência deste Juízo ao julgamento da causa, recaindo a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, consoante o preconizado no artigo 1º, inciso II da Resolução nº 

004/2014/TP do E. TJMT, entendo por bem analisar o pleito provisório ante 

a delonga na sua apreciação, em obediência aos princípios da celeridade 

e economia processual, mormente porque esta magistrada responde de 

forma cumulativa ao Juizado Especial desta Comarca. Pois bem. Em 

síntese, as partes postulam pelo provimento judicial, em juízo de cognição 

sumária, apto a determinar à parte requerida a concessão do ato de 

remoção para outra unidade prisional, qual seja, a unidade prisional de 

Nobres-MT, pois exercem o cargo de policiais penais e estão a sofrer 

supostas ameaças por parte de pessoas integrantes de facções 

criminosas. Todavia, não se vislumbra da documentação aportada nos 

autos qualquer manejo de pleito administrativo junto à administração 
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pública, do que se conclui, ao menos nesse momento, que eventual 

decisão judicial favorável incorreria em verdadeira violação do princípio da 

separação dos poderes, garantido pela Constituição da República. Isto 

porque, como é cediço, o ato de remoção de servidor público somente 

pode ser passível de controle jurisdicional, de forma excepcional nos 

termos da jurisprudência dos tribunais superiores, pressupondo, por 

óbvio, que o ato tenha sido praticado de ofício pela administração pública 

ou quando pleiteado pelo servidor que o tenha sido indeferido. No caso em 

tela as partes requerentes não trouxeram à baila a resistência por parte 

da administração pública de seus interesses ao ato pretendido, não 

havendo possibilidade de determinação judicial, em sede de juízo de 

cognição sumária, do ato de remoção dos servidores públicos, ora 

requerentes. Ante o exposto, por ausência dos requisitos previstos no 

artigo 303 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela antecipada em caráter 

antecedente. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promovam a emenda da inicial nos termos do § 6º do artigo 303, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de 

mérito. Com a emenda da inicial, os autos deverão ser conclusos para a 

realização do juízo de admissibilidade. Sem prejuízo, conforme dito 

alhures, por observar que o ente político estadual integra o polo passivo, o 

valor da causa não ultrapassar o teto previsto ao prosseguimento da 

demanda no Juizado da Fazenda Pública desta Comarca, bem como pelo 

fato de o caso também não se enquadrar nas exceções previstas no § 1º 

do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial desta Comarca é o 

competente ao processamento e julgamento da causa, por deter a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da 

legislação de regência. Ante o exposto, com fulcro no artigo 64, §§ 1º e 3º 

do CPC/2015 c/c artigo 1º, inciso II, da Resolução nº 004/2014/TP do E. 

TJMT, declino da competência e DETERMINO a remessa destes autos ao 

Juizado da Fazenda Pública desta Comarca (Juizado Especial Cível e 

Criminal). Intimem-se as partes, de acordo com as cautelas legais. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos eletronicamente ao juízo 

competente. Cumpra-se. Campo Novo do Parecis (MT), 24 de abril de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-68.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Autos n° 

1000001-68.2019.811.0050 Requerente: Osmar Moretto Requerido: BV 

Financeira S/A Credito – Financiamento e Investimento Vistos. Trata-se de 

ação revisional de contrato c/c tutela de urgência ajuizada por Osmar 

Moretto em face da instituição financeira BV Financeira S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Houve determinação para que a parte 

requerente efetuasse o pagamento das custas processuais ou que 

comprovasse a hipossuficiência financeira (Id nº 18873109). A parte 

requerente efetuou o pagamento das custas processuais consoante Id nº 

19356942. Os autos vieram conclusos. Fundamento e Decido. A parte 

requerente, em síntese, alega especulada abusividade nas cláusulas de 

cédula de crédito bancário com alienação fiduciária e postula, em sede de 

juízo de cognição sumária, a revisão do valor da parcela e determinação 

de obrigação de fazer em face da parte requerida. Pois bem. Conquanto a 

parte requerente argumente que tentou buscar solução administrativa 

juntamente com a parte requerida, fato é que a documentação que instrui a 

exordial apenas demonstra sua manifestação de insatisfação posterior 

com as cláusulas do contrato firmado ao apresentar laudo pericial de 

revisão do contrato confeccionado de forma unilateral. Documento, de per 

si, que não vincula este Juízo a proferir decisão judicial favorável em sede 

de tutela de urgência provisória, por óbvio. Isso porque prevalece na 

doutrina e jurisprudência que ao juízo não cabe a revisão ex officio de 

cláusulas contratuais firmadas por partes capazes, do que decorre que, 

em juízo de cognição sumária, eventual revisão como vindicada pela parte 

requerente somente seria possível se a especulada eiva saltasse aos 

olhos, o que não se apresenta no caso concreto. Em outras palavras: a 

documentação que instrui a inicial não revela, em juízo precário, a 

abusividade mencionada a impor uma decisão judicial em face da parte 

requerida impondo-se a revisão sumária de cláusulas do contrato 

objurgado. Por outro lado, o pleito de tutela de urgência provisória 

consistente em obrigação de fazer em face da parte requerida também 

não merece guarida, mormente porque, na atual esteira da jurisprudência 

do C. STJ, apenas a quitação integral do débito, em caso de mora, possui 

o condão de elidir a negativação do nome, bem como a manutenção na 

posse do veículo dado em garantia fiduciária. Inteligência da súmula nº 380 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em suma, não verifico os 

requisitos autorizadores das medidas vindicadas, mormente antes de 

estabelecido o contraditório, de modo que INDEFIRO os pedidos de tutela 

de urgência, na forma do artigo 300 do CPC. Recebo a inicial em todos os 

seus termos, por preenchimento dos requisitos legais. Cite-se e intime-se 

a parte requerida. Sem prejuízo DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 16/06/2020, 13h15min, a ser realizada pela Conciliadora desta 

comarca. Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não 

realizem acordo, desde já determino a citação do requerido, no ato, para 

que, caso queira, conteste a presente ação no prazo legal de quinze dias 

(art. 335, inciso I, do CPC), sob pena de revelia. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334), 

oportunidade em que manifestará ciência da sua citação para responder a 

ação no prazo legal, sob pela de revelia. Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intimem-se as partes, de acordo com 

as cautelas legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 24 de abril de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000689-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000689-64.2018.8.11.0050. AUTOR(A): MAD COMERCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME REU: LACIANE 

ARRUDA DE LEMOS - ME Vistos. Trata-se de ação monitória ajuizada pela 

parte autora em face da parte requerida, ambas devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe, ao argumento de que é credora da importância de 

R$ 20.561,73. Com a inicial vieram documentos. No ID 15151165 a inicial foi 

recebida. A parte requerida foi devidamente citada conforme se vê no ID 

30021885, todavia, manteve-se inerte (ID 31386167). Em seguida, a parte 

autora pugnou pela procedência da ação para a conversão do mandado 

inicial em mandado executivo e prosseguindo da execução até o efetivo 

pagamento do débito (ID 31414070). Eis a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. Não havendo embargos nem pagamento, nos termos 

do art. 701, §2º, CPC, constitui-se, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença. Assim, 

retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Intime-se o autor para apresentar 

demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 524, do CPC. 

Atualizado o débito, intime-se a executada para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§). Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o 

valor do débito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de abril de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-80.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRA LETICIA PADOVANI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RAMOS MAGALHAES OAB - MT23892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001267-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA SARMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDI HELMA BENCKE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001267-27.2018.8.11.0050. IMPETRANTE: JANAINA MARIA SARMENTO 

IMPETRADO: HEDI HELMA BENCKE, SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Janaína Maria Sarmento em face da impetrada 

Hedi Helma Bencke, ambas devidamente qualificadas nos autos. A liminar 

foi postergada para depois da apresentação das informações pela 

autoridade impetrada (Id nº 16970925). A parte impetrada apresentou 

suas informações (Id nº 18719908). A parte impetrante manifestou quanto 

aos termos da petição da autoridade impetrada (Id nº 19123278). O Estado 

de Mato Grosso apresentou petição pugnando pela improcedência do 

mandado de segurança (ID nº 19381202). Instado a manifestar, o órgão 

ministerial pugnou pelo julgamento sem resolução de mérito ante a perda 

superveniente do objeto do mandamus (Id nº 21327391). Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. Em apertada síntese, a impetrante 

argumenta que ostenta direito líquido e certo para manter o exercício de 

suas atribuições perante a Escola Estadual Parecis desta Urbe; pugna 

pelo afastamento da Sra. Karen Guimarães Cordeiro da função de 

Secretária, ante o não preenchimento dos requisitos legais para ocupar a 

função em tela, em ordem a possibilitar a Impetrante a chance de ocupar a 

referida função de Secretária; requereu, ainda, seja anulada a chapa 

criada para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE da 

Escola Estadual Parecis, devendo, também, a Impetrante ter a chance de 

compor o referido conselho, ante a ofensa a direito líquido e certo, e ao 

perigo da demora sustentados nos autos, até posterior confirmação 

definitiva da Liminar pleiteada. Notificada, a autoridade coatora pugnou 

pelo julgamento sem resolução de mérito ante a perda superveniente do 

objeto da demanda, e, no mérito, pela denegação da segurança pleiteada. 

O Estado de Mato Grosso apresentou informações nos autos consoante 

petição aportada no Id nº 19381202. Como já dito alhures, o órgão Parquet 

opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de 

ter havido a perda superveniente do interesse processual, bem como pela 

superveniente ilegitimidade passiva. Pois bem. Como é cediço, a presença 

do direito líquido e certo no presente remédio constitucional deve resultar 

de fato induvidoso e prévio à propositura do mandamus. Na lição 

eloquente da doutrina: “Direito líquido e certo é aquele que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração.” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. 

Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2013, p. 37). Não obstante a isso, se verificado no curso da 

demanda que houve alteração da situação fática que vinculava o pleito do 

impetrante haverá a perda superveniente do objeto, em ordem a não 

possibilitar decisão de mérito nesse particular. É o que ocorre com relação 

ao pleito descrito no item “2” da exordial, consistente no afastamento da 

servidora Karen Guimarães Cordeiro da função pretendida pela ora 

Impetrante – Secretária Escolar da Escola Estadual Parecis. Isso porque 

as provas coligidas aos autos demonstram que a servidora supracitada foi 

nomeada para exercer o cargo de diretora escolar de outra instituição 

pública de ensino (vide documento aportado no Id nº 18719928), em 

fevereiro do ano de 2019. Com efeito, no tocante aos demais pedidos, 

resta patente a superveniente ilegitimidade passiva da autoridade coatora, 

na exata medida em que ela não mais exerce a função da qual originou a 

irresignação da Impetrante, conforme demonstrado pela informação 

prestada pela autoridade coatora no sentido de que apenas compunha o 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Parecis 

desta Urbe em razão da natureza do cargo que exercia, assessora 

pedagógica, até o final do ano de 2018. Perante a sede da Promotoria 

desta Comarca o depoimento da autoridade coatora serviu, inclusive, para 

subsidiar a promoção de arquivamento do inquérito civil instaurado para 

apurar eventual ato de improbidade por ela praticado, o que foi confirmado 

pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

(docs. anexados no parecer ministerial de Id nº 21327391 ss.). Nesse 

ínterim, razão assiste ao órgão Parquet, no sentido de que eventual 

decisão de mérito não traria o efeito jurídico pretendido pela Impetrante, na 

medida em que a exoneração da autoridade coatora do cargo exercido ao 

tempo da prática do ato indigitado impede sua atribuição ao cumprimento 

de eventual decisão judicial no caso em comento. Assim vem decidindo a 

jurisprudência pátria, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

AUTORIDADE IMPETRADA. DEMISSÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE 

OBJETO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação 

recursal afastada. 2. Ilegitimidade passiva da autoridade coatora em 

relação ao pedido de nulidade da portaria de instauração do procedimento 

administrativo, que não é da lavra, nem da competência da autoridade 

impetrada, que não tem poderes para rever o ato de sua instauração. 3. 

Em relação ao pedido de "trancamento do processo administrativo 

disciplinar" ou de sua nulidade por eventuais violações de garantias, 

houve perda superveniente do interesse de agir, no curso do processo, 

com a demissão do impetrante por ato da autoridade responsável, 

hierarquicamente superior, na medida em que esse provimento jurisdicional 

perdeu a utilidade e necessidade. 4. Apelação conhecida, a qual se nega 

provimento. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 

348260 - 0009464-85.2011.4.03.6000, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE 

FILGUEIRAS, julgado em 13/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2017) 

– grifei. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério 

Público (Id nº 21327391), JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de 

mérito, por perda superveniente do interesse processual em relação a um 

dos pedidos, bem como, em especial, pela superveniente ilegitimidade 

passiva da autoridade indicada como coatora, com fundamento no artigo 

485, inciso VI do CPC c/c artigo 14 da Lei nº 12.016/2009. Nesse ínterim, 

ante a decisão extintiva sem resolução de mérito descabe cogitar pela 

apreciação da medida liminar postulada na exordial em razão da 

ilegitimidade passiva. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo de acordo com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 27 de abril de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001529-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001529-74.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS EXECUTADO: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA 
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Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Campo Novo do Parecis em face da empresa Gráfica Print 

Industria e Editora LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

O despacho inicial foi proferido no Id nº 16812253. Citada, a empresa 

executada opôs exceção de pré-executividade sob o argumento ser este 

juízo incompetente ao processamento e julgamento da causa (Id nº 

19845462). A parte excepta impugnou o pleito limitando-se a requerer a 

extinção da presente execução fiscal (Id nº 22369159). Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. No transcorrer do processo, a parte 

exequente requereu a desistência da ação em face de Luiz Gustavo 

Figueiredo Pereira da Silva (f. 112-113), cuja análise do pedido de 

desistência condicionou à intimação da parte contrária (f. 119). Na mesma 

petição, a parte exequente indicou os demais sócios das empresas 

executadas para citação (f. 112-113), o que foi deferido às f. 119. 

Exceção de pré-executividade fora oposta pela parte Carlos Alberto 

Wanzuit (f. 130-137). Exceção de pré-executividade fora oposta pela 

parte Rolando Martins (f. 146-230). Houve a juntada dos avisos de 

recebimentos às f. 230v-232, em que consta a ausência de citação das 

partes Inlogs Administração de Bens S/A, Trygve Gabriel Langfeldt, 

Francisco Carlos Ramos e Agrenco do Brasil S/A; houve a citação das 

partes executadas Carlos Alberto Wanzuit e Rolando Martins. A parte 

exequente/excepta apresentou sua impugnação às exceções de 

pré-executividade opostas nos autos (f. 234-239). A parte Rolando 

Martins opôs nova exceção de pré-executividade às f. 240-249, que 

restou instruída com a documentação de f. 250-302. Instada a manifestar, 

a parte exequente pugnou pela desistência parcial da ação em face de 

Rodrigo Iafelice dos Santos, Carlos Alberto Wanzuit, Luiz Gustavo 

Figueiredo Pereira da Silva e Rolando Martins (f. 305). É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Pois bem, preliminarmente, urge destacar que é 

perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade calcada em 

matérias de ordem pública, isto é, que podem ser reconhecidas de ofício 

pelo julgador. É o que preconiza a súmula nº 393 do STJ, verbis: A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. Portanto, sendo a competência tributária uma dessas 

matérias, conheço da exceção oposta pela parte excipiente e passo a 

analisá-la. No ponto, a parte excipiente argumenta que o tributo executado 

no bojo destes autos decorre de imposto sobre serviço, de modo que, nos 

termos do artigo 3º da LC nº 116/2003, a competência para exigir o tributo 

é da Fazenda Pública do local em que o serviço foi prestado, porquanto o 

serviço realizado pela empresa executada não compõe a lista prevista nos 

incisos I a XXV da referida norma complementar. Por ocasião de sua 

impugnação, o ente munícipe, ora excepto, limitou-se a requerer a extinção 

da ação (Id nº 22369159). Com efeito, constato que a parte excepta 

trouxe à baila documentação confeccionada administrativamente que 

revela a ilegalidade da cobrança do tributo (vide Id nº 22369162 – página 

1), apresentando inclusive demonstração de que a CDA executada nestes 

autos foi cancelada. Nesse ínterim, verifica-se que a parte excipiente 

logrou êxito em demonstrar que o imposto executado nestes autos é de 

competência do ente munícipe do local em que sediado o seu 

estabelecimento comercial, qual seja, o Município de Cuiabá/MT, nos 

termos do quanto preconizado no artigo 3º da LC nº 116/2003. Ante o 

exposto, recebo a presente exceção de pré-executividade e, no mérito, 

dou-lhe provimento para JULGAR EXTINTA a presente execução por 

incompetência tributária da parte exequente, nos termos do artigo 3º da LC 

nº 116/2003 c/c artigo 924, inciso III do CPC. Transitada em julgado esta 

decisão, certifique-se e proceda-se devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Sem custas processuais. Condeno à parte excepta 

ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) devido o proveito econômico obtido ser 

irrisório – desobrigação de pagamento de imposto de R$ 427,88 à fazenda 

pública que não detinha competência a cobrá-lo –, conforme preconiza o 

artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 27 de abril de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001771-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome da parte executada, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 14 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-02.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA PEREIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome da parte executada, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 
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prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 14 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CORREIA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000206-34.2018.8.11.0050 Nome: FLAVIA CORREIA DE CARVALHO 

Endereço: RUA SUCUPIRA, 2323, JARDIM ALVORADA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 27 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000441-98.2018.8.11.0050 Nome: ACASSIO GOUVEIA DA SILVA 

Endereço: Rua Andorinha, 1614, Qda 297 Lote 05, Jardim das Palmeiras, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte 

reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 27 de Abril de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-61.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BATISTA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte recorrente para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresente documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, como 

declaração de IR, carteira de trabalho, extrato bancário, extrato de cartão 

de crédito, se houver, entre outros. Decorrido o referido prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 22 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO DE AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte recorrente para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresente documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, como 

declaração de IR, carteira de trabalho, extrato bancário, extrato de cartão 

de crédito, se houver, entre outros. Decorrido o referido prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 22 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-09.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte recorrente para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresente documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, como 

declaração de IR, carteira de trabalho, extrato bancário, extrato de cartão 

de crédito, se houver, entre outros. Decorrido o referido prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 22 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-66.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000555-66.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JEFERSON 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-52.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO AUGUSTO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra sentença 

de ID 30748630 pela parte autora, sob o fundamento de que é 

contraditória. Aduz em síntese, que o item “B” do dispositivo da sentença 

não corresponde aos pedidos da inicial. Os autos vieram conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Pois bem. Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que o item “B” do dispositivo da sentença proferida no 

ID 30748630 não corresponde com os pedidos contidos na inicial. Partindo 

dessas premissas, não vejo óbice ao acolhimento do pleito do embargante, 

de modo que o referido item deve ser revogado da sentença. Ante o 

exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito lhes dou 

provimento, em face da contradição apontada e, via de consequência, 

revogo o item “B” do dispositivo da sentença proferida no ID 30748630. 

Permanecem in totum os demais termos da sentença anteriormente 

proferida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 06 de abril de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-56.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SABINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001515-56.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NELSON SABINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por NELSON SABINO DOS SANTOS em face de VIVO S.A, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a 

parte Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31252247, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001653-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO em face de 

VIVO S.A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 31293950, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000328-47.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE LEANDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por JOSE LEANDRO DOS SANTOS em face de VIVO S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31429980, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR TECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002007-48.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCOS JUNIOR TECH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por MARCOS JUNIOR TECH em face de VIVO S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 
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Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31434902, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-47.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MITZRAYM GIALLISSY BONFIM NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000317-47.2020.8.11.0050. REQUERENTE: MITZRAYM GIALLISSY 

BONFIM NASCIMENTO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 31509855 via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002451-81.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 3153440 via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-32.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO MANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000318-32.2020.8.11.0050. REQUERENTE: JULIANA NASCIMENTO 

MANICA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 31509882 via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA ALVES LUDUGERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000124-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JORDANA ALVES 

LUDUGERIO REQUERIDO: LAZARO FERREIRA RODRIGUES Vistos. 

Dispensado o relatório, em conformidade com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Alega a parte Promovente que no dia 21/02/2018, 

aproximadamente por volta das 15h30min, juntamente com sua irmã Tatieli 

e sua Genitora, saíram em busca de uma quitinete para sua genitora 

morar; alega que ao percorrer a Rua Magnólia notou que tinha uma placa 

ofertando imóvel, tendo como contato o número (65) 99844-0249, tendo 

sua irmã Tatiele efetuado a ligação para tal número, momento em que do 
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outro lado da linha a pessoa que atendeu perguntou “se era menina de 

programa? ”. Assustada com tal situação a Promovente ligou novamente 

no número (65) 99844-0249, quando a pessoa que atendeu disse a autora 

“vai tomar no rabo”; não conformada com tal situação a autora retornou ao 

imóvel e procurou saber quem era o proprietário, sendo informada que o 

proprietário seria o Sr. Lazaro, ora Promovido. Aduz que efetuou uma 

ligação para o telefone fixo do escritório do Promovido, e após 

identificar-se como sendo Jordana, o Promovido, apenas disse: “vai 

procurar marido sua vagabunda” Sustenta que os fatos ora narrados 

gerou danos de ordem moral, devendo o Promovido ser condenado a 

indenizá-la. O Promovido em sede de constatação, e em sua oitiva 

realizada na audiência de instrução, nega os fatos narrados pela 

Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (grifei e negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera 

ainda que: “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Dos autos extrai-se que inexistem provas acerca de que a situação tenha 

efetivamente causado prejuízo moral, a ponto de ofender os direitos de 

personalidade ou causar danos psíquicos capaz de ensejarem 

ressarcimento pecuniário. Analisando com acuidade os depoimentos 

prestados pelas testemunhas, bem como as informações apresentadas 

pelas pessoas ouvidas na qualidade de informantes, vejo que não há nos 

autos provas ou documentos aptos a comprovarem os prejuízos morais, 

até porque nos depoimentos colhidos, verifica-se que a pessoa afetada 

pelas supostas ofensas teria sido a irmã da autora, a Sra. TATIELI ALVES 

LUDUGERIO. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANIMOSIDADE ENTRE VIZINHOS. 

MOTIVAÇÃO DERIVADA DE ATO DE TERCEIRO. DESCOMPOSTURA COM 

PALAVRÕES E LINGUAGEM OFENSIVA. INSULTOS QUE NÃO SE 

RENOVARAM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO 

CONCRETO. DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. 1. A reparação por 

danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar 

elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita; 

dano; e nexo de causalidade. 2. Não tendo a autora provado que sua 

reputação e boa-fé foram abaladas pelo transtorno e desconforto 

sofridos, que certamente existiram, não há que se falar em indenização 

por dano moral, pois esta reparação não tem como objetivo amparar 

sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas. Vicissitudes 

próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que 

o ocorrido tenha causado à parte certa dose de amargura. 3. A situação 

vivenciada constitui contrariedade que restou limitada a um destempero 

entre pessoas, o que está longe de revelar abalo moral, não ensejando o 

dever de indenizar. Apelação conhecida e desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 196255-42.2015.8.09.0142 (201591962552), COMARCA: SANTA 

HELENA DE GOIÁS, APELANTE: LETÍCIA LINHARES DA SILVA, 

APELADOS: ANA ROSA MANUELA SALU E OUTRO, RELATOR: 

DESEMBARGADOR: ITAMAR DE LIMA, CÂMARA: 3ª CÍVEL. Data do 

Julgamento: 17.11.2016) As provas trazidas pela parte Promovente não 

foram suficientemente decisivas a ponto de mostrar que as ofensas 

desferidas pelo Promovido ultrapassaram as fronteiras da comunicação 

entre particulares. Da mesma forma, também não evidenciaram que a 

Autora teve sua imagem prejudicada. As testemunhas trazidas foram 

ouvidas como informantes, o que fragilizou a prova, tendo em vista que 

duas eram irmãs das partes. E a Sra. ALINE DE CARVALHO CELES, tem 

desavença com o Promovido que culminou em protesto de título. O fato de 

uma testemunha ter sido ouvida como informante não afasta, por si só, o 

valor do seu depoimento, entretanto, entendo que no caso dos autos não 

contribuíram para o convencimento do Juízo a respeito dos danos morais 

sofridos pela Autora. Entendo que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não geram danos morais. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o 

enfado decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, e não restou em nenhum momento comprovado 

que a parte autora tenha sofrido qualquer tipo de humilhação a ponto de 

atingir a honra e a reputação da Promovente. Portanto, a Promovente não 

faz jus ao dano moral pleiteado. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE JOAO PIZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WEGRZYN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000197-72.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NEIDE JOAO PIZUTTI 

REQUERIDO: CARLOS WEGRZYN Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Alega o Promovente, que no dia 

12/10/2017 por volta das 15:00hs, trafegava com seu veículo CHEVROLET 

OPALA, placa IDT – 1156, na Av. Olacyr de Moraes (sentido Tangará da 

Serra), quando adentrou para contornar a rotatória do cruzamento da Av. 

Olacyr de Moraes com Av. André Maggi, sentido centro, tendo sido 

surpreendido pelo veículo FORD F -350 placa IJQ – 5628, conduzido pelo 

Promovido, que trafegava pela Av. André Maggi (sentido Sapezal -Centro), 

vindo a invadir sua via preferencial provocando um inevitável 

abalroamento entre os veículos. Pugna ao final pela indenização por danos 

materiais no importe de R$ 8.619,03 (oito mil e seiscentos e dezenove 

reais e três centavos). O Promovido em sede de contestação alega que o 

Promovente adentrou em rotatória, quando, o veículo do promovido já 

havia iniciado o percurso, portanto, detentor da preferência. Imputa ao 

Promovente a culpa pelo acidente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum”. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido:“O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (grifei e negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera 

ainda que: “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Depreende-se das fotos anexadas aos autos, que de fato a colisão, dada 
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a forma como o veículo OPALA está posicionado, que estava começando 

a adentrar na rotatória, e teve sua preferencial invadida pelo Veículo 

FORD F-350 que não teve o devido cuidado de respeitar as regras de 

trânsito, ocasionando o abalroamento entre os veículos. O ônus de prova 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Portanto, o Promovido não se desincumbiu de seu ônus, 

pois pelas fotos em conjunto com o Boletim de Ocorrência, ficou claro que 

a colisão ocorreu por imprudência do Promovido. Nesse sentido, 

demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano material sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum a ser 

indenizado. Depreende-se das provas produzidas nos autos, que o 

Promovido não agiu com a devida cautela, dando margem a colisão 

tratada. Nesse sentido, demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano material sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum a ser indenizado. No que pertine aos danos materiais, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se as Notas 

Fiscais constantes no Id.: 12656111 e 12656283, correspondentes ao mês 

de OUTUBRO/2017, as quais demonstram que os serviços efetuados são 

inerentes a época da colisão, as demais notas são datadas de 

DEZEMBRO/2017, dois meses após os fatos narrados, o que não condiz o 

tempo da colisão. Tal ponderação faz-se necessária, para evitar o 

enriquecimento ilícito do Pormovente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e, CONDENO, o Promovido ao pagamento de R$ 

7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data da 

publicação desta sentença; e, consequentemente JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Intime-se a parte reclamada para cumprir a sentença tão logo ocorra seu 

trânsito em julgado, sob pena de execução direta. Não cumprida 

voluntariamente a sentença e havendo solicitação da interessada, 

determino: Retifique-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Entretanto, inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELZO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000285-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: GUILHERME SCHENKEL 

REQUERIDO: JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS, ELZO MARIANO DA 

SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS proposta por GUILHERME SCHENKEL em face de JOSIVAN 

PAULINO DOS SANTOS e ELZO MARIANO DA SILVA, todos qualificados 

nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, vejo que a Promovida 

apresentou contestação alegando preliminarmente a ILEGITIMIDADE 

ATIVA, aduzindo que o autor não tem relação com a lide em questão, 

tendo em vista que não é proprietário do veículo , conforme documento do 

veículo acostados no Id.:13259741. Verifico que no os fatos descritos na 

inicial, que o autor busca indenização por danos materiais alegando que 

seu veículo foi abalroado por veículo conduzido pelo Promovido Josivan 

Paulino dos Santos. Inexiste nos autos prova de propriedade do veículo 

pelo Autor, o que configura sua ilegitimidade ativa para buscar a 

condenação dos Promovidos pelo ressarcimento do valor referente a 

franquia do seguro, até porque o orçamento constante nos autos estão 

em nome da proprietária do veículo. A respeito do tema: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA DAQUELE QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, 

SENDO QUE OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS FORAM EXTRAÍDOS EM 

NOME DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO, 

PARA COMPROVAR PROPRIEDADE, SOMENTE NA FASE RECURSAL, QUE 

NÃO PERMITE SEU ACOLHIMENTO. SENTEÇA MANTIDA. Recurso 

improvido”. (TJ-RS - Recurso Cível Nº 71006250617. Terceira Turma 

Recrusal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado 

em 29/09/2016 Data da Publicação: Diário da Jsutiça do dia 05/10/2016) 

Diante de tal fato a parte autora, não é legitimada a figurar no polo ativo da 

ação. ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA,e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002420-61.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS BARRETO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA SERRANO PINHEIRO OAB - MS23578 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES CONTREIRAS TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002420-61.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LUCIANA DIAS BARRETO 

SOUZA REQUERIDO: MOISES CONTREIRAS TAVARES Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Reclamação proposta por LUCIANA DIAS BARRETO em face MOISES 

CONTREIRAS TAVARES, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. Analisando com acuidade a ação proposta, vê-se que a autora 

pugna pela condenação em danos morais em decorrência do Promovido 

não permitir que a parte autora tenha contato com sua filha LAURA 

CAMILLE DIAS TAVARES, menor impúbere. É sabido que no Juizado 

Especial Cível não se tem a presença de um membro do Ministério Público, 

cuja função é fiscalizar a lei, nesse caso, em defesa do melhor interesse 

da menor. Tendo em vista os argumentos acima explanados, declaro a 

incompetência deste juízo, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, IV, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 
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teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-30.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO PONTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000344-30.2020.8.11.0050. REQUERENTE: TULIO PONTE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

31381564, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000966-46.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NIVIA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

31474597, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002169-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002169-43.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 31237061/31237062. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no 

TERMO DE ACORDO, e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-22.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SARITA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000987-22.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ITAGENE PEDROSO DE 

BARROS JUNIOR REQUERIDO: AUTO POSTO SARITA LTDA Vistos. 

Trata-se deação de cobrança ajuizada por ITAGENE PEDROSO DE 

BARROS JUNIOR em face de AUTO POSTO SARITA LTDA, ambas 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu da ação, 

conforme consta na petição inserida no Id.: 31032881/31032884. Decido. 

Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que 

após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da 

anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-22.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISNEY DE ARAUJO NODARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000157-22.2020.8.11.0050. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: WISNEY DE ARAUJO NODARI Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELLI EPP, em 

face de WISNEY DE ARAUJO NODARI, ambas devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta na petição 

inserida no Id.: 31545058. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a 

desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado 

Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do 

FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON CARLOS DA SILVA ARAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000168-56.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: VANDERSON CARLOS DA SILVA ARAVA Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO requerida por FERREIRA & BOMBARDA LTDA. ME 

em face de VANDERSON CARLOS DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme petição acostada no ID.: 31553203, a 

parte autora informa o integral cumprimento da obrigação de fazer, qual 

seja, o pagamento do valor exequendo. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CORREIA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000206-34.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: FLAVIA CORREIA DE 

CARVALHO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por FLAVIA CORREIA DE CARVALHO em face de VIVO S.A, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a 

parte Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

31546718, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001951-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001951-12.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário] POLO 

ATIVO: Nome: VANILDES MENEZES Endereço: Dom Osório, N, Zona Rural, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RICARDO FERREIRA GARCIA POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA que designo para o 

25/06/2020 às 09:30 horas, em sala própria no Fórum desta Comarca de 

Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, dentro de 5 (cinco) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, devendo a 

parte requerente se apresentar para a perícia na data e horário 

designados portando todos os seus exames e documentos pessoais. 

CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-24.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYNE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH OAB - MT22075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WALKER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000189-24.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 162.000,00 ESPÉCIE: [União Estável ou Concubinato] POLO 

ATIVO: Nome: DIEYNE GONCALVES Endereço: Rua Pernambuco, 178, São 

Lourenço, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANDERSON WALKER Endereço: Rua José Afonso Moura Rittes, 2392, 

RECANTO DOS PASSAROS, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 06/07/2020 Hora: 15:00 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000278-47.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Seguro, Acidente de Trânsito] POLO 

ATIVO: Nome: MIGUEL RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA SEM 

DENOMINAÇÃO, 1.088, QUADRA 03 LOTE 17, RECANTO DOS 

PASSAROS, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 ANDAR, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC 

Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 29/06/2020 Hora: 13:00 no presente 

feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de 

se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 27 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003594-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA BOSCO BEZERRA (REQUERENTE)

LUCIANO DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003594-05.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 110.674,71 ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória] POLO 

ATIVO: Nome: LUCIANO DOS SANTOS BEZERRA Endereço: RUA BOA 

VISTA, 103, ECKERT, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: TANIA 

APARECIDA BOSCO BEZERRA Endereço: RUA BOA VISTA, 103, ECKERT, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE CAMPO VERDE Endereço: PRAÇA DOS TRES PODERES, 03, PRAÇA 

DOS TRES PODERES, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 

06/07/2020 Hora: 16:00 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001016-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001016-35.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001033-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NELSON KIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DO CARMO CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001033-71.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Sem prejuízo, 

adianta-se caber ao Exequente a adoção das diligências necessárias 

perante o Juízo deprecante para alterar o objeto desta carta. Do contrário, 

tendo em vista a ordem repassada a este Juízo deprecado, será cumprido 

o que originalmente se determinou, em especial a avaliação do imóvel. Não 

sendo comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, 

DEVOLVA-SE, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de abril 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000675-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BORTOLON & BORTOLON LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000675-77.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 409.843,58 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Compromisso, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral] POLO ATIVO: 

Nome: BORTOLON & BORTOLON LTDA - ME Endereço: Rua Guarapuava, 

568, Campo Verde II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA Endereço: 

RUA TREZE DE MAIO, 4587, - DE 4087 AO FIM - LADO ÍMPAR, MONTE 

CASTELO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79002-353 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para apresentarem suas razões, no 

prazo sucessivo de 15(quinze) dias. CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO KUNZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000515-81.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 9.600,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDO KUNZ Endereço: Rua Aracaju, 467, centro, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE CAMPO VERDE Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 06/07/2020 

Hora: 16:30 no presente feito, devendo as partes comparecerem no 

horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções 

previstas em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-96.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THYARA DORILEO ALBERTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000514-96.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 16.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] POLO 

ATIVO: Nome: THYARA DORILEO ALBERTINI Endereço: Rua Tupi, q. 15 l. 

19, Vale do Sol, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 06/07/2020 Hora: 17:00 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 
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responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001979-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAELDA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF OAB - MT24917/O-O 

(ADVOGADO(A))

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001979-14.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 63.925,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Inadimplemento, 

Serviços Profissionais, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 

Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica] POLO ATIVO: Nome: 

ESMAELDA NASCIMENTO SILVA Endereço: Rua Curió, S/N, QD 16, LT 14, 

Cidade Alta II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME Endereço: RUA 

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 650, Goiabeiras, POPULAR, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-350 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de 

que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 

1 - PROCESSUAL Data: 29/07/2020 Hora: 13:15 no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139081 Nr: 10414-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Anunciata da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ANUNCIATA DA SILVA, Cpf: 

55123570187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de MARIA ANUNCIATA DA SILVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de tributária, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6612/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/11/2017

 - Valor Total: R$ 5.064,47 - Valor Atualizado: R$ 5.064,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 10414-28.2017.811.0051 - 139081Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.À partida, RECEBO a emenda feita pelo 

Exequente.Para tanto, cite-se o Executado na forma requerida para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução.Não pago o débito, nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora.A penhora de bem 

imóvel deverá ser averbada na matrícula correspondente, 

independentemente do pagamento de custas, na forma do art. 7º, IV, da 
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LEF, sendo devidamente informada a eventual cônjuge.Garantido o Juízo, 

poderá o Executado oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Fixo honorários advocatícios 

provisórios em 10% do valor final da conta, reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do art. 829 e parágrafo único do 

NCPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de outubro 

de 2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de abril de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139191 Nr: 10497-44.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Silva Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON SILVA FURTADO, Cpf: 

40554805120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de ROBSON SILVA FURTADO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de iptu, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6588/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/11/2017

 - Valor Total: R$ 2.752,05 - Valor Atualizado: R$ 2.752,05 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 10497-44.2017.811.0051 - 139191Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.À partida, RECEBO a emenda feita pelo 

Exequente.Para tanto, cite-se o Executado na forma requerida para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução.Não pago o débito, nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora.A penhora de bem 

imóvel deverá ser averbada na matrícula correspondente, 

independentemente do pagamento de custas, na forma do art. 7º, IV, da 

LEF, sendo devidamente informada a eventual cônjuge.Garantido o Juízo, 

poderá o Executado oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Fixo honorários advocatícios 

provisórios em 10% do valor final da conta, reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do art. 829 e parágrafo único do 

NCPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 de agosto 

de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de abril de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139207 Nr: 10512-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uander Matias Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UANDER MATIAS SOARES, Cpf: 

79338410153, Rg: 1089501, Filiação: Esmirina Maria da Silva e Antonio 

Matias Soares, data de nascimento: 18/07/1976, natural de Jussara-GO, 

casado(a), operador de secador especialista, Telefone 66999551727. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de UANDER MATIAS SOARES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6644/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/11/2017

 - Valor Total: R$ 6.116,51 - Valor Atualizado: R$ 6.116,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.INTIME-SE, mais 

uma vez, o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

necessário à regularização do feito, sob pena de extinção.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 07 

de fevereiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de abril de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94323 Nr: 2131-84.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo José Thiesen, Herson Luis Thiesen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO JOSÉ THIESEN, Cpf: 

21733163034, Rg: 713.103, Filiação: Theolina Anita Thiesen e Arlindo 

Thiesen, data de nascimento: 13/12/1946, brasileiro(a), natural de Rio 

Grande do Sul-RS, casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e 

não sabido HERSON LUIS THIESEN, Cpf: 00077795180, Rg: 1957869-5, 

Filiação: Hilda Grzechota Thiesen e Danilo José Thiesen, brasileiro(a), 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de DANILO JOSÉ THIESEN e 

HERSON LUIS THIESEN, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de iptu, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5196/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2015

 - Valor Total: R$ 13.406,35 - Valor Atualizado: R$ 13.406,35 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A diligência 

solicitada já foi determinada em momento anterior, de jeito que se mostra 

desnecessário novo pronunciamento judicial.Isso posto, EXPEÇA-SE o 

necessário ao cumprimento do mandado executivo.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 de janeiro 

de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 16 de abril de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144339 Nr: 2415-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração com Efeitos 

Modificativos, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte recorrida 

manifestar-se, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144375 Nr: 2436-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Ávila, Jonas Coelho da Silva, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Paulo Rogerio de Oliveira, Vanessa 

Pelegrini, Rubiane Keli Massoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Leonardo Parente de Ávila, José Pupin 

Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:, 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração com Efeitos 

Modificativos, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte recorrida 

manifestar-se, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144387 Nr: 2441-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Tendo em vista o caráter modificativo dos Embargos Declaratórios, 

IMPULSIONO OS AUTOS para a parte recorrida manifestar-se, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 2442-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração, IMPULSIONO 

OS AUTOS para a parte impugnante manifestar-se, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 2628-93.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Mariana Caetano Sarraf Galrão - OAB:OAB/SP 391.132, Natalia Diniz 

da Silva - OAB:OAB/SP 289.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração com Efeitos 

Modificativos, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte impugnante 

manifestar-se, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146823 Nr: 3351-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 
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Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração com Efeitos 

Modificativos, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte impugnante 

manifestar-se, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108611 Nr: 2015-44.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade da 

realização de Juízo de Admissibilidade do Juízo "A Quo", IMPULSIONO OS 

AUTOS para a parte recorrida apresentar contrarrazões ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109639 Nr: 2262-25.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Ponto Sul Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Juliar Comércio 

Atacadista Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibiliadade da 

realização de Juízo de Admissibilidade pelo Juízo "A Quo", IMPULSIONO 

OS AUTOS para intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138017 Nr: 9828-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ovidio de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699

 Autos n° 9828-88.2017.811.0051 - 138017

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação, seguido da 

concordância da Requerente, DETERMINO a pronta transferência do valor 

depositado à conta informada nos autos na petição de setembro de 2019.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141693 Nr: 1122-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Calaca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade pelo Juízo "A Quo", IMPULSIONO OS AUTOS para 

a parte recorrida, no prazo legal, apresentar contrarrazões a recurso 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146106 Nr: 3096-57.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cabette de Andrade 

- OAB:MT 9889-B

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

RECORRIDA, NO PRAZO DE 15 DIAS, apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001032-86.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERPLUMA - COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001032-86.2020.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que o protesto de dívida, tal 

como a inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe a qualquer pessoa, 

seja ela física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida 

civil, na exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, 

até mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Como 

se sabe, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Tem, ainda, o 

objetivo velado de “coagir”, por vias transversas, o devedor a cumprir a 

obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser 

exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que 

seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali 

figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões 

para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 
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a plausibilidade do direito invocado. No caso dos autos, a versão da 

Requerente, tal como descrita na inicial, fundamenta-se em suposto 

descumprimento contratual da própria Requerida, a fazer inexequível, via 

de consequência, a contraprestação correspondente, nos exatos termos 

do art. 476 do Novo Código Civil. De fato, a ser observado o instrumento 

contratual apresentado nos autos, a Requerida teria mesmo se obrigado a 

prestar os aludidos serviços de proteção até o dia 28 de janeiro de 2020, 

com outros dez dias de tolerância (Cláusula Terceira). E, ainda nos termos 

desse contrato, caberia à Requerente o pagamento de R$ 428.180,00, 

mediante boleto bancário, no dia 15 de março de 2020 (Cláusula Quarta). 

Ocorre que, segundo o Sr. Tabelião Substituto do 2º Serviço Notarial desta 

Comarca, os serviços contratados parecem mesmo não ter sido 

executados. Segundo se nota da ata notarial lavrada no dia 20 de abril 

deste ano, embora tenha sido instalado, parcialmente, o sistema de 

aterramento, "não foi possível localizar os para-raios necessários aos 

aterramentos". Atestou-se, ainda, que a caixa d'água feita em concreto 

estaria "aguardando as bombas para funcionamento". Também foi 

verificado, oficialmente, que não existiriam as "instalações de luz de 

emergência, hidrantes, conjunto de bombas/casa de bombas e sistema de 

alarme". Assim, o que se depreende do documento oficial é que, a 

despeito do contrato, por alguma razão ainda a ser esclarecida, a 

Requerida parece não ter atendido a todas as suas obrigações 

contratuais. Consequentemente, como bem afirmado pelos doutos 

Procuradores da Requerente, mostra-se igualmente impertinente a 

exigência da contraprestação assumida em benefício da Requerida. É de 

ser deferido, portanto, o pedido liminar. Decido. Pelo exposto, nos termos 

do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido liminar feito pelo Requerente para 

determinar a suspensão ou o cancelamento, conforme a hipótese, do 

protesto da obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços. A 

fim de bem cumprir a presente determinação judicial, OFICIE-SE à Sra. 

Tabeliã desta Comarca, a fim de que proceda ao levantamento do protesto 

de protocolo 156843, apresentado em 26 de março de 2020, referente à 

Duplica Mercantil 1177.11. CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE a 

Requerente – esta só na pessoa de seus ilustres Procuradores (art. 334, 

§ 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a 

ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de abril 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3164-41.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA PORTINARI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO EDUARDO 

VICHNEVETSKY ASPIS - OAB:57596

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração apresentados pela parte requerida à ref. 114, prazo legal. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 147208 Nr: 3503-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Premium Comércio de Máquinas Agrícolas ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, A K F Romero 

Transportes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SA RIBEIRO REFATTI - OAB:30667, JAMIR REFATTI - OAB:OAB/MT 

17.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Diante o exposto, em tempo, chamo o feito à ordem e DETERMINO a 

intimação do credor, pessoalmente e por meio de seu ilustre procurador 

para, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos documentos 

necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, 

esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico, bem como a 

comprovação dos serviços e/ou entrega das mercadorias. Deverá, 

explicitar, ainda, o prazo convencionado para o pagamento. Manifeste-se, 

ainda, no mesmo prazo, acerca da exclusão da pessoa física do polo ativo 

da recuperação judicial, a fim de prestigiar o princípio da vedação de 

decisão surpresa. Após, RETORNEM os autos imediatamente conclusos 

para análise. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 17 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165418 Nr: 3248-71.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele Dileta Bianchi Stechow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON CAITANO RAFAGNIN - 

OAB:26842/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/O

 INTIMO A PARTE EMBARGADA DA DECISÃO DE REF. 12: "Posto isso, por 

ora, INDEFEIRO o pedido de inversão do onus probandi. No mais, 

INTIME-SE a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 920 do novo CPC. A seguir, VOLTE-ME concluso para julgamento 

ou designação de audiência, caso necessário (art. 920, II do NCPC). 

APENSEM-SE à execução em dependência. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 31 de março de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138221 Nr: 9900-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adison Barros Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143740 Nr: 2105-81.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Linden Hidráulicas - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 
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OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 26: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente impugnação proposta por RIMAR SISTEMAS HIDRÁULICOS. Via 

de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE.

Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104908 Nr: 890-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Beling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 890-41.2016.8.11.0051 (Código 104908)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Considerando o retro certificado, INTIME-SE a parte exequente para que, 

em cinco (05) dias, informe se houve a implantação do benefício, sob pena 

de seu silêncio ser interpretado como anuência à extinção do cumprimento 

de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116966 Nr: 5825-27.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiane Wandscher Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25.004

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO:(a) IMPROCEDENTE a lide principal e, via de 

consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do 

NCPC.(b) CONDENO, ainda, a parte requerente ao pagamento, em favor da 

parte requerida, de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 81, caput, do NCPC.(c) 

PROCEDENTE a reconvenção com pretensão de cobrança e CONDENO a 

parte reconvinda/requerente ao pagamento da importância de R$ 

552.109,53 (quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e nove reais e 

cinquenta e três centavos), na forma da planilha apresentada. Após o 

ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação.(c.1) Em virtude da procedência 

da reconvenção, CONDENO a reconvinda/requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais da reconvenção, além de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico obtido pela reconvinte/requerida, nos termos do art. 85, § 2º do 

NCPC.REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

Sentença

 Intimação da Parte Requerida

JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 168901 Nr: 5039-75.2019.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente -> Processo de 

Execução -> Seção Cível -> JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Brito de Carvalho

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB: 17947/B

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito, tornando 

SUBSISTENTE a tutela de urgência anteriormente concedida, razão pela 

qual DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. OFICIE-SE 

ao Conselho Tutelar para que este realize o acompanhamento da família 

em referência, adotando as medidas necessárias para garantir a 

continuidade do tratamento psicológico deferido nos presentes autos, além 

das requisições de outros serviços públicos que a família venha a 

necessitar, caso entendam necessário. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. SEM custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos preconizados pelo art. 141, § 2º, do ECA. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas, anotações e 

formalidades de estilo. INTIMEM-SE, atentando-se para que a cientificação 

dos genitores seja por Oficial de Justiça. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

Cod. Proc.: 110779 Nr: 2784-52.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Moises Terto de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart – OAB:20191/A

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil. Por corolário, 

transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento 

em favor da parte exequente. Sem custas e despesas processuais. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Após, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 13 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BRASIL DORNELLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MARTINS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-84.2020.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

WANDERLEIA GOULART CORONEL OAB - 958.535.611-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE D DE ALMEIDA EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001058-84.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:A. L. C. M. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

POLO PASSIVO: FILIPE D DE ALMEIDA EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-69.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADON WILLIAN FERREIRA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001059-69.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADON WILLIAN 

FERREIRA LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-54.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRITTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001060-54.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

BRITTO DOS SANTOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-39.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001061-39.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DOS SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-24.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE SOUZA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001062-24.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CLAUDEMIR DE 

SOUZA GALVAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANGELO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001063-09.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DIEGO ANGELO 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LEONICE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001064-91.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FRANCISCA 

LEONICE SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-76.2020.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE DE MACEDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001065-76.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSIENE DE 

MACEDO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001282-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001830-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-68.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001072-68.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:KERLEN 

FRANCISCA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001073-53.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:OSIRIS ADEMAR 

DE OLIVEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001075-23.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:OSIRIS ADEMAR 

DE OLIVEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000769-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FARIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXECUTADA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte executada para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o pagamento 

do cumprimento de sentença no valor de R$ 271,35)duzentos e setenta e 

um reais e trinta e cinco centavos), nos termos postulados pelo 

exequente. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-08.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001076-08.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:OSIRIS ADEMAR 

DE OLIVEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-83.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao cumprimento de 

sentença anexo, sob pena de concordância tácita. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NEI FRANCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001078-75.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SANDRO NEI 

FRANCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-60.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NEI FRANCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001079-60.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SANDRO NEI 

FRANCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-45.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001080-45.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

VILAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-30.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001081-30.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

VILAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002489-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE JESUS CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXECUTADA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte executada para, no prazo de 15(quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, conforme requerimento e cálculo anexos. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001809-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DIAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXECUTADA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte executada para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença, conforme cálculo e requerimento anexos. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-97.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MALLONE SANSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001083-97.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JONATHAN 

MALLONE SANSEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ALEXANDRE VIANA POLO PASSIVO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 

CAMPO GRANDE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 384 de 935



Processo Número: 1001084-82.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARCELINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001084-82.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ELIANE 

MARCELINA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-67.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001085-67.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:HELIO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-52.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN THAFNY DE MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001086-52.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:KAREN THAFNY 

DE MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000407-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXECUTADA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte executada para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença, conforme cálculo e requerimento anexos. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIETE AMORIN CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXECUTADA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte executada para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença, conforme cálculo e requerimento anexos. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001130-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Ofício nº 088/2020 Dados do 

processo: Processo: 1001130-08.2019.8.11.0051; Valor causa: R$ 

1.857,02; Tipo: Cível; Espécie: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública] Partes do processo: EXEQUENTE: MARIANA 

CAETANO BERNARDI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Assunto: 

RPV Senhor(a) Procurador(a): Nos termos do art. 535 § 3º, inciso II do 

CPC, em virtude de sentença transitada em julgado, proferida nos autos nº 

1001130-08.2019.8.11.0051, que tem como exequente MARIANA 

CAETANO BERNARDI e executado o ESTADO DE MATO GROSSO, 

REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos em favor do 

Exequente MARIANA CAETANO BERNARDI, portador do CPF nº 

035.042.581-79, que deverá ser efetuado por meio do endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>depósito judicial, e os impostos devidos pagos pelo ente 

devedor, deduzido do valor bruto, conforme apontamento adiante. 

Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de sequestro, 

devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos tão logo 

ocorra a quitação. Credor Previdência RRA IRRF Valor líquido MARIANA 

CAETANO BERNARDI R$ 0,00 0 0,26 % | R$ 5,12 R$ 1.967,08 - - - - - 

CAMPO VERDE, 27 de abril de 2020 Atenciosamente, CAROLINE 

SCHNEIDER GUANAES SIMÕES Juíza de Direito EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO-CUIABÁ-MT SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-37.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001087-37.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:AMANDA 

PEREIRA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 
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(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001024-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento do 

valor remanescente, sob pena de concordância tácita. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001002-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao requerimento 

da parte ré, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTENZA COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FRONZA NETO OAB - SC45443 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para, no prazo 

legal, juntar o cálculo atualizado da condenação, a fim de viabilizar a 

intimação da parte executada para efetuar o pagamento. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010485-64.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSSETTI CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (EXECUTADO)

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO OAB - PE32255 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de 

intimara parte requerida CRESPANI COMÉRCIO DE MOTOS E MÁQUINAS, 

para no prazo legal, se manifestar quanto ao requerimento da parte 

autora, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-66.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

diante da manifestação ID 30123178, prorrogo a dilação por 15 (quinze 

dias), ficando a parte autora desde já intimada a se manifestar quando 

houver o decurso do referido prazo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000617-09.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO PENIDO DE AZEREDO OAB - MG83042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (REQUERIDO)

A. S. Z. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000617-09.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOSE ADRIANO PINTON, 

AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de 

JOSÉ ADRIANO PINTON e AMANDA SUIAN ZAGO CUNHA PINTON, ambos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que em decisão de 

ID. 21485614, este juízo determinou a intimação do requerente para juntar 

nos autos a notificação extrajudicial com comprovação constituição em 

mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Em razão da 

decisão proferida a parte autora opôs embargos de declaração, que 

restou rejeitado pelo Juízo, mantendo a decisão inicialmente proferida. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. Considerando o fato que a parte 

requerente não promoveu ato que lhe competia, transcorrendo o lapso 

temporal, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o que 

dispõe o parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil: Art. 

321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Posto isso, considerando a inércia da parte 

autora, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo art. 321 c/c art. 

485, IV, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito 

em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 24 

de abril de 2020.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000950-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEIDE LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ RAUBER (EXECUTADO)

AUTO PECAS PIONEIRA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000950-58.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AUTO PECAS 

PIONEIRA LTDA, IVONEIDE LOPES DA COSTA, SERGIO LUIZ RAUBER 

Vistos e etc... Ao requerido para manifestação. No que pertine ao pedido, 

ID. 31457645, de encaminhamento de cópias ao MP e para OAB, INDEFIRO 

o pedido, caso a parte requerente tenho interesse na referida diligência, 

deve a mesma proceder o encaminhamento que entender cabível. 

Canarana, 23 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNI CAMARA DE MORAIS OAB - MG77618 (ADVOGADO(A))

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG80722 (ADVOGADO(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DAGNESE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000098-34.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GERALDO DAGNESE 

Vistos e etc... Ciente da mudança de advogados da parte requerente, 

aguarde-se o cadastro do novo causídico. No que pertine a permanência 

do cadastro, DEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de prejuízo. No 

que se refere ao pedido de reserva de valores, INDEFIRO o pedido, tal 

situação será decidida em sentença, momento em que se saberá quanto 

cada advogado trabalhou no processo. No mais, aguarde-se o 

cumprimento da decisão anterior. Canarana, 23 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNI CAMARA DE MORAIS OAB - MG77618 (ADVOGADO(A))

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG80722 (ADVOGADO(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DAGNESE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000098-34.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GERALDO DAGNESE 

Vistos e etc... Ciente da mudança de advogados da parte requerente, 

aguarde-se o cadastro do novo causídico. No que pertine a permanência 

do cadastro, DEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de prejuízo. No 

que se refere ao pedido de reserva de valores, INDEFIRO o pedido, tal 

situação será decidida em sentença, momento em que se saberá quanto 

cada advogado trabalhou no processo. No mais, aguarde-se o 

cumprimento da decisão anterior. Canarana, 23 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-38.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (EXECUTADO)

VANESSA MENDES (EXECUTADO)

JOAO TORRES FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000434-38.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: VANESSA MENDES - ME, VANESSA MENDES, JOAO 

TORRES FILHO Vistos e etc... Considerando que no presente feito já 

existe sentença, a qual já transitou em julgado conforme ID. 26188138, 

INDEFIRO a homologação do acordo acostado aos autos. No entanto, caso 

as partes tenham interesse, é possível que o referido acordo seja 

homologado no CEJUSC, o qual ainda não cobra custas judiciais por suas 

homologações. Arquive-se. Canarana, 30 de março de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000209-52.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (REU)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (REU)

DIRCEU OSTROSKI (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000209-52.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL 

SEBASTIAO BERNARDIS, ELIANE FELIPE BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, 

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI Vistos e etc... Indefiro o benefício da 

justiça gratuita requerido pelos réus, em especial porque esses não 

juntaram documentação apta a comprovar suas necessidades, e também 

porque negativações no SERASA por só não é apta a demonstrar que os 

requeridos não conseguem adimplir eventuais custas do processo. Noutro 

giro, considerando que os embargos monitórios tem natureza jurídica de 

contestação, determino o prosseguimento do feito. No mais, determino a 

intimação dos requeridos para que, no prazo de 15 dias, cumpram o 

disposto no Art. 702 §2° do CPC sob pena de rejeição liminar dos 

embargos. Cumprida a determinação supra, ao cartório para cumprir o 

disposto no Art. 702 §5° do CPC, transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se e conclusos para decisão. Canarana, 31 de março de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELE ELIZA GOULART OAB - SP278687 (ADVOGADO(A))

ALAN MEDEIROS PIERRI OAB - SP221537 (ADVOGADO(A))

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000328-13.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CARLOS ALBERTO BENSI REU: CONSORCIO ALUMINI- 

ICSK-FJEPC Vistos e etc... Ao credor para manifestação Canarana, 27 de 

abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELE ELIZA GOULART OAB - SP278687 (ADVOGADO(A))

ALAN MEDEIROS PIERRI OAB - SP221537 (ADVOGADO(A))

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000328-13.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CARLOS ALBERTO BENSI REU: CONSORCIO ALUMINI- 

ICSK-FJEPC Vistos e etc... Ao credor para manifestação Canarana, 27 de 

abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-79.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DONATT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GALLI OAB - RS82360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000041-79.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): ARLINDO DONATT REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos e etc... Defiro o pedido de 

ID. 31502372, assim cancelo a audiência anteriormente designada e 

determino a expedição de precatória nos termos do pedido. Com o retorno 

da missiva, vistas as partes para manifestação. Intimem-se. Canarana, 27 

de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000076-39.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (REU)

 

Vistos. Intime-se a parte embargante para, no prazo de quinze dias, juntar 

aos autos documentos comprobatórios acerca de sua situação 

econômica, inclusive, quanto às despesas básicas suportadas, sob pena 

de indeferimento do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000182-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO CONSTANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES ROSA OAB - MT22438/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000182-69.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: ARCELINO CONSTANCIO DA SILVA REQUERIDO: ANGELA 

MARIA DE SOUSA SILVA Vistos e etc... Ao autor para se manifestar 

sobre a alegação de incompetência territorial ofertada pelo curador 

especial. Às providências. Canarana, 27 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JUNIMAR CLAUDINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000298-41.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: GISELE ALVES DA SILVA, JUNIMAR CLAUDINO DOS 

SANTOS Vistos e etc... Esse juízo entrou em contato com o setor de 

arrecadação do TJMT e constatou que efetivamente a nova lei de custas 

foi suspensa temporariamente, assim, revogo a decisão anterior. Noutro 

prisma, compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, DEFERE-SE o pedido do exequente, e procedo a consulta de 

bens via RENAJUD. 2 – Sendo a diligência frutífera, INTIME-SE a parte 

executada por meio de seu o advogado ou, não havendo, de maneira 

pessoal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre o 

resultado, bem como intime-se o requerente. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para demais deliberações. 4 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Canarana, 27 de abril de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-37.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS PAULO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000199-37.2020.8.11.0029. AUTOR: MESSIAS PAULO FERREIRA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de ação de inexistência de débitos 

c/c indenização por danos morais proposta por Messias Paulo Ferreira em 

face de Banco Bradesco S/A. No id. 31458103, a parte autora peticionou 

informando a desistência da ação. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o 

juiz “verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”. 

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto. A própria autora 

manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da 

parte autora. Sem custas. Transitada em julgado, certifique-se o 

necessário e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-07.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000201-07.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FABIO ROBERTO UCKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Diante da manifestação 

de concordância da Fazenda Pública no id. 31436957, HOMOLOGO o 
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cálculo apresentado pelo exequente. Expeça-se o Ofício Requisitório 

(RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a 

possibilidade de o exequente renunciar ao montante que exceder o limite 

legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o 

modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de 

cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, 

e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. CUMPRA-SE 

NOS TERMOS DO PROVIMENTO 20/2020-CM Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NOVOTNY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000028-51.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: MARLENE NOVOTNY 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, No caso em comento, verifica-se que o fato 

gerador da demanda é posterior a 20/06/2016, e assim trata-se de crédito 

extraconcursal, devendo o processo seguir curso até o momento dos atos 

expropriatórios, ocasião em que a competência passar a ser do juízo 

recuperacional. A parte exequente formulou pedido de cumprimento de 

sentença acompanhado de planilha de cálculo de liquidação, na forma do 

art. 509, §2º, do Código de Processo Civil, e intimada a parte executada 

para cumprir a obrigação (art. 523 do CPC) e apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), concordou com os cálculos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente, declarando líquida a execução, pondo fim à fase de liquidação 

e iniciando-se a fase expropriatória e, seguindo orientação do Ofício 

Circular TJMT nº 33/2018-DAP, DETERMINO: a) a expedição de ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial (autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), informando o 

valor do crédito e a necessidade de seu pagamento; b) a suspensão do 

processo até a comprovação do depósito judicial, quando deverão vir os 

autos conclusos para determinação de expedição de alvará eletrônico. 

Aguarde-se no arquivo, até manifestação da parte ou notícia de 

cumprimento. Intimem-se. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito CANARANA, 8 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-09.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do valor 

correspondente para a emissão da Certidão solicitada, cuja guia deverá 

ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), devendo 

comprovar o recolhimento nos autos. Canarana-MT, 27 de abril de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor correspondente para a 

emissão da Certidão, conforme r. Sentença (ID 29979874), cuja guia 

deverá ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), devendo 

comprovar o recolhimento nos autos. Canarana-MT, 27 de abril de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS IOSIMUTA CAMILOTTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000459-51.2019.8.11.0029. INTERESSADO: TIAGO LUIS IOSIMUTA 

CAMILOTTI REQUERIDO: FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA 

Vistos. Em análise dos autos, verifico que o AR juntado no ID 30050220 foi 

devolvido ao remetente. INTIME-SE o Polo Ativo, acerca da juntada de 

rastreamento da correspondência ID 30050220, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar, requerendo o que de direito. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-31.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010047-31.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, EXPEÇA-SE alvará de valores ao exequente do valor depositado 

nos autos, cumprindo na integra a sentença de ID 24272636, 

especialmente no tocante ao prévio depósito da certidão original que 

ensejou a presente execução. Posterior vinculação dos valores 

bloqueados, restitua-se ao exequido (ESTADO). Após, ao arquivo. 

CANARANA, 27 de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001290-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS KALMBACH (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001290-02.2019.8.11.0029. REQUERENTE: THOMAS KALMBACH 

REQUERIDO: CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO Vistos. Aportou no id. 

29217614, proposta de acordo pela parte requerida. Devidamente 

intimada, a parte autora concordou com a proposta apresentada (id. 

31531790), dessa forma, INTIME-SE a requerida para ciência e 

cumprimento da obrigação até o dia 15 de junho de 2020. HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. No mesmo sentido é o Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A sentença 

homologatória de conciliação ou transação, dispensa a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em caso de inadimplemento 

poderá a parte credora requerer o desarquivamento e cumprimento da 

sentença nos próprios autos. Ao arquivo, com baixa. Às providências. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 27 de abril de 

2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor correspondente para a 

emissão da Certidão, conforme solicitado, cuja guia deverá ser emitida 

pelo si te do Tribunal  de Just iça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), devendo 

comprovar o recolhimento nos autos. Canarana-MT, 27 de abril de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000012-34.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000012-34.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, EXPEÇA-SE alvará de valores ao exequente do valor depositado 

nos autos, cumprindo na integra a sentença de ID 28311099, 

especialmente no tocante ao prévio depósito da certidão original que 

ensejou a presente execução. Posterior vinculação dos valores 

bloqueados, restitua-se ao exequido (ESTADO). Após, ao arquivo. 

CANARANA, 27 de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-86.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GISELMA MENEZES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000241-86.2020.8.11.0029. AUTOR: GISELMA MENEZES DE SOUZA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, ESTADO MATO GROSSO, DETRAN 

Vistos, etc. A competência para processar e julgar a presente ação é da 

Comarca de Cuiabá, conforme informação nos autos Ocorre que a Lei 

9.099/95 não admite o declínio de competência da ação proposta, devendo 

esta ser extinta, conforme art. 51 (“Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) III - quando for reconhecida a incompetência 

territorial”), incumbindo à parte a propositura de outra demanda, no juízo 

competente. Desse modo, inadmissível a presente ação, em razão da 

incompetência deste Juizado Especial. Ante o exposto, indefiro a inicial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, devendo a parte autora propor 

novamente a ação perante o juízo competente. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. CANARANA, 7 de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2020-ChG.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 52, II da Lei Estadual nº 4.964/1985 e 

art. 101, parágrafo único da CNGCE - Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial;

 CONSIDERANDO o óbito do Sr. Valdemir Paes Landim, Tabelião Interino do 

Tabelionato de Registro Civil de Chapada dos Guimarães ;

 CONSIDERANDO que há processo de concurso público para provimento 

de vagas efetivas de Tabeliães já homologado e ag uardando posse dos 

aprovados, que contempla a Comarca de Chapada dos Guimarães, no 

referido Tabelionato;

 CONSIDERANDO a necessidade de manter uma transição estável entre o 

Tabelionato e o Tabelião Efetivo que será empossado;

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, "caput", bem como seu parágrafo 

segundo, do Provimento nº 77/2018/CNJ.

 RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Tabelião Substituto do Registro Civil e Nota de Chapada 

dos Guimarães, Lauro Fernando Sales de Souza, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob o nº 929.489.791-53 e RG sob o nº 13901648 SSP MT, 

para exercer as funções de Tabelião Interno do referido Tabelionato, em 

caráter precário, até que haja a posse do Tabelião Efetivo aprovado no 

concurso público de títulos e documentos homologado.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se. Comunique-se o Tabelião Interino designado, bem como a 

Corregedoria-Geral da Justiça para as providências cabíveis.

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de abril de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro
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Sentença

SENTENÇA

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0702590-53.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências instaurado em atenção à determinação 

da Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato 

de irregularidade cometido pelos Tabeliães Interinos do Registro Civil de 

Água Fria e Chapada dos Guimarães.

Intimados, os Tabeliães apresentaram resposta elucidando os fatos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

Contudo, analisando detidamente os autos, vislumbro que não há 

e lementos para ins tauração de SIND/PAD em face 

dos Tabeliães Interinos de Água Fria e Chapada dos Guimarães.

Explico.

A instauração do presente procedimento tem o escopo de averiguar, 

produzir provas e julgar se os Srs. Cláudia Cristina Bueno e Valdemir 

Paes Landin cometeram infração disciplinar durante o exercício das 

funções de Tabeliães dos Tabelionato de Registro Civil de Água Fria e 

Chapada dos Guimarães.

Trata-se de comunicado da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça acerca 

do não lançamento atualizado dos dados no Sistema de Justiça Aberta 

junto ao CNJ.

Intimados os Tabeliães informaram que procederam às correções de 

lançamento no sistema da Justiça Aberta, assim que notificados para 

tanto.

Por estas razões, entendo que o pedido de providências deve ser 

arquivado no estado em que se encontra, sem qualquer apontamento 

administrativo em face dos Tabeliães que, notificados, cumpriram com 

agilidade seu mister.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, determino o 

arquivamento do presente procedimento na forma do art. 18, §2º, “a” do 

Provimento nº 5/2008-CM.

Cientifiquem-se os Tabeliães.

Oficie-se à e. Corregedoria-Geral da Justiça (Exp. CIA 

nº 0056937-86.2019).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-09.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000176-09.2020.8.11.0024. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ALEXANDER DE 

OLIVEIRA MOMESSO Vistos, etc. Não há que se falar em homologação de 

acordo quando a inicial foi indeferida (fls. 91/92). Desse modo, atente-se à 

sentença anterior. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para comparecimento à audiência de Conciliação, 

designada para o dia 03/08/2020, às 13:00 horas, a ser realizada no 

CEJUSC local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

1000969-79.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado Id. 31553444 (em Diamantino-MT), devendo o 

depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - 

diligência - emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos 

autos o respectivo comprovante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031954-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO MURAD JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL STAUT ALBANEZE OAB - MT15521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE BEVILACQUA DE GODOY (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA MARTINS GONCALVES OAB - SP242706 (ADVOGADO(A))

RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR OAB - SP111471 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 03/09/2020 às 14:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000659-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DA SILVA LARANJEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para comparecerem à AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 03/09/2020 às 14:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-12.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR VICENTE MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES AGROVALE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 03/09/2020 às 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-28.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 10/08/2020 às 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000519-05.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para comparecimento à AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 10/08/2020 às 15:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001323-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA GOMES OAB - DF07914 (ADVOGADO(A))

PAULO GEON MORAES DA SILVA OAB - MT18348/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CLAUDINE DUARTE DAL MOLIN OAB - MT12329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARJUM ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo de 05 dias, informar nos 

autos o valor do débito atualizado, vez que sequer consta nos autos 

qualquer valor do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE (EXECUTADO)

AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Em decisão nos embargos de terceiro associado ao presente processo 

(PJE n. 1000519-05.2020.811.0024), este juízo deferiu parcialmente a 

liminar vindicada, declarando a inidoneidade da caução apresentada pela 

parte exequente porque não se encontrava livre de ônus. Diante disso, a 

parte exequente ofereceu nova caução. É a síntese. A caução visa 

garantir o juízo, assim, deve ser idônea. O valor atribuído à causa é de R$ 

2.970.484,14 (dois milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e quatorze centavos). Pela documentação 

apresentada pela empresa exequente (ID n. 31099681) verifica-se que 

seu capital social é de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais). O imóvel 

dado em caução encontra-se em nome de terceiros e não da empresa 

exequente e o imóvel anteriormente dado em caução anteriormente 

encontra-se hipotecado por 30 (trinta) anos em seu valor total. Ademais, o 

único documento que atesta o valor do imóvel é uma avaliação em uma 

única lauda, feita na data de ontem por um corretor, sem qualquer anexo, 

fotografias, etc. (ID n. 31505183). Na escritura pública apresentada (ID n. 

31505182), só consta a descrição do imóvel rural - feita no ano de 2008 - 

sem especificar quaisquer benfeitorias realizadas posteriormente, além de 

não conter o valor do imóvel. Constou do laudo ainda que “o valor 

comercial da terra na região onde se localiza a Fazenda Furna do Castelo, 

e nas condições em que ela se encontra é de R$ 9.100,00 (nove mil e cem 

reais) o hectare” sem fazer menção a qualquer órgão oficial para 

comprovar tal afirmação. Não bastasse, não há menção das condições em 

que tal imóvel se encontra, não podendo o juízo deferir tal garantia apenas 

com tais documentações apresentadas. Não se pode olvidar que já existe 

embargos de terceiro protocolado, com a demonstração de controvérsia 

em relação ao local do plantio e da colheita da soja já apreendida – se de 

fato na Fazenda Laranjal ou se na Fazenda Arujá. Por fim, acresce-se que 

a apreciação acerca da idoneidade da caução oferecida pela parte 

permeia a livre convicção do juízo singular. A propósito, anotam Theotônio 

Negrão e José Roberto Gouvêa: “fica a critério do juiz a apreciação da 

idoneidade da caução, podendo exigir a prestação de outra garantia, se a 

indicada não lhe parecer adequada ou suficiente” (Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 36ª edição, Saraiva, p. 872). 1 - 

Forte em tais fundamentos, este juízo REJEITA a caução apresentada pela 

parte exequente no ID n. 31505182. 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de abril de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-28.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000220-28.2020.8.11.0024. 

REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Para antecipação, total ou parcial, dos efeitos da 

tutela de urgência, segundo o disposto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, é imprescindível elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pelo 

delineamento do instituto, apresentado pelo Código de Processo Civil, 

vê-se que não se trata de hipótese de abreviação da fase decisória, 

diante a suposta delonga no transcorrer processual. O instituto 

processual, longe disso, cinge-se às hipóteses em que, havendo provas 

inequívocas do requerido, visíveis mediante cognição sumária, esteja o juiz 

convencido de que, caso postergue a apreciação do pedido para depois a 

fase instrutória, haverá danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

direito pleiteado. Passando à análise do caso, conforme as premissas 

estabelecidas, vislumbro serem, em parte, verossímeis as alegações 

apresentadas pela autora aos autos, a fim de que subsidie o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. Conforme se vê pelos documentos 

atrelados à inicial, o autor contratou empréstimo com o banco requerido e 

este vem realizando descontos das parcelas e retendo o salário integral 

do autor para o pagamento do débito. Todavia, considerando que não há 

nos autos comprovantes de que o autor não estava em mora com o 

requerido, faltam, assim, elementos para demonstrar a probabilidade do 

seu direito no tocante ao pedido de urgência de restituição/liberação do 

saldo de salário do autor junto ao banco requerido. Por outro lado, 

tratando-se de verba alimentar, observo a urgência do pleito requerido 

para determinar que o requerido proceda com o desconto no limite de até 

30% (trinta por cento) do salário do autor para a quitação do empréstimo 

objeto da demanda, enquanto perdurar a ação. CONCLUSÃO. Portanto, 

defiro em parte, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, 

o pedido de urgência para determinar que o requerido proceda, no limite de 

30% (trinta por cento), os descontos na conta do autor para a quitação do 

débito objeto da ação. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos dessa comarca para que agende audiência de 

conciliação, nos termos do caput do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defiro as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000874-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000874-49.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 244.426,35 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL, SBS QUADRA 3 BLOCO B, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70074-900 POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO 

ALVES DE VASCONCELOS Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 6880, - DE 4022 A 4872 - LADO PAR, JARDIM ALENCASTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78085-000 Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de seu advogado, 

para querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos acerca do 

Valor da Avaliação do imóvel, conforme o Auto de Penhora e Avaliação - 

ID 26144855, documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001073-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KILOMBO IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1001073-08.2018.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 14.771,25 ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOAO FARIAS GOMES Endereço: R 

GENERAL JOÃO SEVERIANO DA FONSECA, 522, ARAÉS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-600 POLO PASSIVO: Nome: KILOMBO IMOBILIARIA LTDA - ME 

Endereço: Avenida Tenente-Coronel Duarte, 2328, Porto, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78025-085 FINALIDADE: Intimação da parte requerente por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, 

no prazo de 15 dias, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001024-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT RONDON OURIVES (REQUERIDO)

FABIANO JUNIOR DE SOUSA (REQUERIDO)

ENGERON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1001024-30.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 961.666,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Setor 

Bancário Sul, Lote 32, Quadra 04, Bloco C, Edificio Sede III, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: ENGERON CONSTRUCOES E 

SERVICOS LTDA - EPP Endereço: RUA PADRE CHIQUINHO, - DE 892/893 A 

1192/1193, PEDRINHAS, PORTO VELHO - RO - CEP: 76801-490 Nome: 

ROBERT RONDON OURIVES Endereço: RUA ALMIRANTE PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 19, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-210 

Nome: FABIANO JUNIOR DE SOUSA Endereço: RUA PADRE CHIQUINHO, - 

DE 892/893 A 1192/1193, PEDRINHAS, PORTO VELHO - RO - CEP: 

76801-490 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação 

do requerente, através do advogado, para no prazo de 15 dias, promova a 

juntada da Guia e Comprovante de pagamento das Custas da Carta 

Precatória, emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia 

ao processo e posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento 

aos autos. Bem como, intimação para juntar aos autos a decisão que 

determina a expedição de Carta Precatória e para qual executado 

(intimando) deverá ser cumprido o ato deprecado. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17561 Nr: 306-70.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Gentil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição de ref. 16.

2 – Em seguida, venha o processo CONCLUSO.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69738 Nr: 285-16.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESAPACHO

1 - Em cumprimento à decisão de ref. 80, PROMOVAM-SE a juntada do 

resultado das buscas de bens pelo sistema RENAJUD.

2 - CUMPRAM-SE os demais termos da decisão de ref. 80.

 Chapada dos Guimarães/MT, 24 de abril de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75786 Nr: 2753-50.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albano Jorge Mendes, Sérgio Jorge Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Zornitta Pimentel, Osvaldo Zys, Irineu 

Carlos Turazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emieli Aparecida Baltieri - 

OAB:2.758/TO, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - OAB:15112, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266/B

 DESPACHO

1 - De início, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição e 

documentos de ref. 163, em que a parte requerida pugna pela revogação 

da tutela antecipada concedida nos autos.

2 - No mais, como pugnou a parte requerida, INTIME-SE a empresa 

nomeada para, no prazo de 15 dias, indicar o profissional responsável 

pela elaboração da perícia determinada no feito e a sua respectiva 

qualificação técnica e profissional, bem como para manifestar acerca da 

impugnação ao valor dos honorários periciais (ref. 169).

3 - Após, CONCLUSOS.

4 - CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83336 Nr: 2571-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arcanjo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallison de Barros Santos - 

OAB:25.296/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em face de JOÃO ARCANJO RIBEIRO na qual, realizados 

alguns atos processuais, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, 

diante da satisfação do débito executado (ref. 30).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, como 

comprovado pela própria parte exequente (ref. 30), JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

CONDENA-SE a parte executada ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% da dívida executada, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Chapada dos Guimarães/MT, 23 de abril de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83984 Nr: 2929-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levino Jorge de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, apresentada planilha atualizada do débito, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido da parte exequente a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

3 – Havendo constrição patrimonial na diligência promovida, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87242 Nr: 4343-28.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jatoba Empreendimentos e Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora deixou de 

efetuar o pagamento da dívida, como certificado na ref. 51. Diante disso, 

considerando que a parte exequente anexou o cálculo atualizado da 

dívida, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias, conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Por outro lado, uma vez que a parte exequente deixou de indicar os 

imóveis eventualmente existentes em nome da parte executada, 

INDEFERE-SE o pedido genérico de impedimento judicial pelos Cartórios de 

Registro de Imóveis.

5 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92195 Nr: 2039-22.2017.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX FERNANDO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMAO DA ROSA - 

OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de ref. 79, PROCEDA-SE à retificação dos 

autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo constar 

como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente MAX FERNANDO 

MUNIZ e como executado ROBERTO VIDAL.

2 – INTIME-SE a parte devedora para cumprimento da sentença – 

pagamento das verbas sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º, do CPC a 

fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102195 Nr: 590-92.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Santana de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Primeiramente, considerando que a parte autora apresentou endereço 

para tentativa de citação e localização do bem objeto dos autos (ref. 30), 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão no novo endereço informado, 

nos termos da decisão inicial.

2 – No mais, independentemente da determinação anterior, considerando o 

disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 911/69, PROMOVA-SE o 

bloqueio, pelo sistema RENAJUD, para constar a restrição de 

transferência, circulação e licenciamento sobre o veículo em questão, 

como requerido pela parte autora (ref. 30).

3 – Depois, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102822 Nr: 899-16.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto S. V. de Castro & Castro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que à ref. 19 fora deferido o 

bloqueio de bens por meio do sistema BACENJUD, contudo, não foi 

acostado aos autos o resultado do bloqueio.
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Dessa feita, PROMOVE-SE, nesta ocasião, a juntada da busca de bens em 

nome da parte executada por meio do sistema BACENJUD.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 1031-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 - Diante do pleito formulado pelo Banco exequente (ref. 59), EXPEÇA-SE 

nova carta precatória para a citação do executado Rafael Piva Battaglini, 

no endereço informado nos autos.

2 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103360 Nr: 1183-24.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Sebastiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando a existência de documentos que 

caracterizam razoável inicio prova material, preenchidos os requisitos 

legais para a concessão do benefício pleiteado, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido da autora e CONDENA o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder Salário-Maternidade à autora DALVA 

SEBASTIANA DA SILVA, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal em 

razão do nascimento de suas filhas, pelo período de 120 (cento e vinte) 

dias, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

requerimento administrativo, ou seja, 27/10/2017 – DIB.Os valores devidos 

pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária, calculados 

na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, certifique-se e EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais e 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal.Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 105524 Nr: 2110-87.2018.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Lemes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos 

do art. 701, §2º do CPC.

2 – Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC.

3 – (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 123898 Nr: 4-84.2020.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo dos Santos Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO (...) Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos 

embargos de declaração opostos pela parte embargante para o fim de 

sanar a omissão apontada, com supedâneo no art. 620 do Código de 

Processo Penal.3 – Por consequência, passa-se à análise do pedido de 

reconsideração formulado pela Defensoria Pública.No ponto, aduz a 

peticionária que não pode ser condenada ao pagamento de honorários em 

favor de advogado dativo, uma vez que não dispõe de verba orçamentária 

específica, além do fato de a ausência de contato com a Defensora 

Pública Plantonista se dar por erro de digitação na Portaria que 

disponibilizou os números de telefone para o regime de plantão.Contudo, 

em que pesem as alegações, nota-se que a peticionante pretende a 

modificação do que determinou o Juízo, sendo certo que a decisão 

lançada em audiência de custódia (ref. 6) trouxe fundamentos específicos 

para justificar a condenação da Defensoria Pública ao pagamento de 

honorários em favor de advogado dativo, utilizando-se a interessada, 

portanto, de instrumento inidôneo para a alteração pretendida, além de não 

terem sido apresentados quaisquer fatos ou documentação capazes de 

alterar a convicção do Juízo.Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração.4 – CUMPRA-SE a decisão de ref. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 2574-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro do Chapéu Empreendimentos e 

Participações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado do exequente, pela imprensa, para no prazo de 15 

dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87319 Nr: 4419-52.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CRISTINA MIGUEL SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado do requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 2773-41.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B P DA SILVA RESTAURANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, nos autos informando o endereço 

atualizado do reuerido, para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 4444-65.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87344 Nr: 4445-50.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Soares de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87348 Nr: 4449-87.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Trevisan Vedoin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87351 Nr: 4452-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DELFINO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87352 Nr: 4453-27.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ERNESTO DA SILVA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87367 Nr: 4468-93.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zoelina Freitas Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87375 Nr: 4476-70.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CARNEIRO BRESSANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar, interesse no prosseguimento do 

feito, informando endereço atualizado do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74126 Nr: 1980-05.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenders Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP - 1105, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado do requerente, pela imprensa, para no prazo de 15 

dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82730 Nr: 2301-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Francisco Meira 

Silva - OAB:11811/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do denunciado pela imprensa, 

para no prazo de 05 dias manifestar nos autos se pretende requerer 

diligências, em cumprimento ao despacho do dia 03/09/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca do novo cálculo apresentado pela parte exequente, requerendo o 

que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de abril de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-98.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de crédito expedida, 

assim que retornar o expediente presencial forense. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000886-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de crédito expedida, 

assim que retornar o expediente presencial forense. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-37.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000491-37.2020.8.11.0024 REQUERENTE: CELIO LIMA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-38.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000478-38.2020.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANA 

SOUSA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 
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advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-53.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000477-53.2020.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANA 

SOUSA DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-68.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

UZIAS SOUZA SAMPAIO OAB - 044.403.051-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (INTERESSADO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (INTERESSADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

GELTUR EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

JUANA MELO PIMENTEL DOS SANTOS OAB - SP173352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002761-68.2019.8.11.0024 REPRESENTANTE: UZIAS 

SOUZA SAMPAIO INTERESSADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., GELTUR EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
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Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000059-18.2020.8.11.0024 REQUERENTE: SEBASTIANA 

BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-80.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEUZINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001344-80.2019.8.11.0024 Embargado: JOSE DEUZINO DA 

SILVA Embargante: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se o caso de ação de Cobrança com pedido de Repetição de 

Indébito combinada com indenização por danos morais proposta por JOSE 

DEUZINO DA SILVA em face de WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS. A matéria 

é controvertida. O autor afirma que em 11/12/2012, contratou os serviços 

profissionais do reclamado para ingressar com demanda judicial a garantir 

seu direito, para tanto no ato da contratação realizou o pagamento da 

importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e mais R$ 900,00 

(novecentos reais) passados poucos meses da contratação. Já o 

requerido em sede do peticionamento de Id. 24182254 aduziu residir em 

Comarca diversa do autor e com base no art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais (Lei nº. 9.099/1995), deveria a presente demanda ser extinta, 

tendo em vista que a competência territorial para julgar a presente 

demanda fosse do domicilio do réu, bem como aduziu ainda sua 

impossibilidade de participar da audiência de Tentativa que se realizou na 

data de 24/09/2019, as 14h15mim, posto que não conseguiria se deslocar 

de sua residência para comparecer a audiência, devendo assim a mesma 

ser cancelada. Vale Explicar que a demanda se refere em tese por direitos 

do Consumidor no que se refere a contratação de profissional Liberal 

prestador de serviço, no caso serviços advocatícios e como se sabe, o 

local de competência quando se refere ao direito do consumidor e para a 

facilitação de sua defesa o local de competência é do foro do local da 

residência do consumidor que no caso é o do autor, vide art. 6º, inciso VIII 

, da lei nº. 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), desta feita resta 

garantido a sede deste juízo para processar e julgar a presente demanda. 

Já no que se refere ao pedido de cancelamento da audiência, tenho que 

também resta prejudicado, pois o laudo oftalmológico não atesta a 

impossibilidade de deslocamento da parte reclamada, bem como não 

remanesce qualquer informação de que este não dispõem de qualquer 

pessoa que pudesse auxilia-lo em seu necessário deslocamento e 

comparecimento a audiência marcada. Todavia, para melhor elucidação da 

demanda em destaque, necessário se faz reconhecer a necessidade de 

realização da audiência de instrução. Em assim sendo, converto o 

julgamento em diligências, para designar a audiência de instrução, 

intimando as partes a levarem suas testemunhas independente de 

intimação, conforme orienta o artigo 34 da lei 9.099/95 ao máximo de 03 

(três) testemunhas para cada parte. A senhora Gestora as providencias 

que se fizerem necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada pela Juíza Leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

8010032-14.2016.8.11.0024 Exequente: VALDECI CARLOS DE SANTANA 

Executados: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT e ESTADO DE 

MATO GROSSO DESPACHO Vistos etc. Trata-se o caso de processo de 

Execução no qual a exequente pugna por novo Bloqueio Judicial da 

importância referente a sua vacina de Imunoterapia (Injeção de 

dessensibilização) cujo direito já foi reconhecido por este Juízo de direito a 

sentença de Id. 16317730 que conta com o trânsito em julgado ao Id. 

18163923. Em assim sendo, OPINO pelo deferimento do pedido da autora 

formulado no id 19850075 para o imediato bloqueio do valor de R$ 

5.487,46 (cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos), nas contas dos requeridos, diante da necessidade de se 

continuar o tratamento, visto os requeridos não estão cumprindo a 

determinação anteriormente concedida, garantindo-se assim, a efetividade 

da medida reconhecida a sentença de Id. 16317730. O(A) senhor(a) 

Gestor(a) as providencias que se fizerem necessárias. Intimem-se os 

requeridos, havendo o bloqueio. Intime-se a defensoria para se manifestar 

acerca acerca do envio desta demanda continuada de saúde para a vara 

especializada de saúde de Várzea Grande. Despacho sujeito à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o despacho exarado pelo Juiz Leigo conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FATIMA NUNES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANTONIO BONELLA (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000526-31.2019.8.11.0024 Reclamante: ANA FATIMA NUNES OLIVEIRA 

Reclamado: LOCALIZA RENT A CAR S/A e FABRICIO ANTONIO BONELLA 

DESPACHO Vistos, etc. Trata-se o presente caso de ação de reparação a 

titulo da danos materiais e morais que ANA FATIMA NUNES OLIVEIRA 

promove em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A e FABRICIO ANTONIO 

BONELLA. No entanto, compulsando os autos, verifico que o réu 

FABRICIO ANTONIO BONELLA não fora devidamente citado conforme se 

vê do A.R (Aviso de Recebimento) devolvido do id. 20727293. Portanto, 

ante ao que determina o artigo 6º da Lei 12.153/09 e artigo 238 e 

seguintes do NCPC, converto o julgamento em diligência e determino que 

se proceda a devida citação do réu no novo endereço declinado ao 

peticionamento de Id. 30786402, qual seja: Rua José Formollo, Nº 324, 

telefone (54-99658/7310), Bairro Cruzeiro, na cidade de Caxias do Sul/RS, 

CEP 95074-100, para querendo, contestar a presente ação, bem como 

compareça em audiência de Conciliação a ser marcado conforme pauta da 

secretaria deste Juizado, no prazo legal. Decisão sujeita à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000333-84.2017.8.11.0024 Reclamante: SEBASTIAO 

RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES Reclamado: MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO 

Vistos, etc. Trata-se o presente caso de ação de obrigação de fazer 
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combinada com pedido de reparação a título de danos materiais e morais 

que SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES promove em face de 

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS. No entanto, compulsando os autos, verifico que 

o autor faltou a audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 

04/06/2019 as 13h45min (vide id. 20707335), tendo aportado aos 

Ids.21907356 e 21907359, justificativa médica de sua ausência, sendo o 

CID 109. Portanto, ante a justificativa que se mostra aceitável, determino a 

realização de novo ato de tentativa de conciliação a ocorrer em data a ser 

marcada conforme pauta da secretaria deste Juizado, no prazo legal. A 

senhora Gestora as providencias que se fizerem necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pelo Juiz Leigo, 

na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000585-19.2019.8.11.0024 Reclamante: VAGNER DE JESUS BATISTA 

BORGES Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

DESPACHO Vistos etc. Trata-se o caso de ação de Obrigação de Fazer 

combinada com Reparação a título de Danos Morais proposta por VAGNER 

DE JESUS BATISTA BORGES em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, por suposta pratica de ASSÉDIO MORAL praticado 

contra o autor por parte do Chefe de setor do CPD (Centro de 

Processamento de Dados) da prefeitura. A matéria é controvertida. O 

autor afirma ter sofrido assédio moral em sede de sua atuação junto ao 

seu labor na prefeitura reclamada. Se assim é, para melhor elucidação do 

tema em destaque, necessário se faz a realização da audiência de 

instrução. Em assim sendo, converto o julgamento em diligências, para 

designar a audiência de instrução, intimando as partes a levarem suas 

testemunhas independente de intimação ao número máximo de 03 (três) 

para cada parte, conforme orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. A senhora 

Gestora as providencias que fizerem necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o despacho exarado pelo Juiz Leigo conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001169-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DO CARMO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO OAB - GO17947-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001169-23.2018.8.11.0024 Reclamante: ROSANGELA DO 

CARMO MARTINS Reclamado: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA DESPACHO 

Vistos etc. A parte autora/exequente veio ao peticionamento de Id. 

24369530, pugnando apenas por nova audiência de tentativa de 

Conciliação com a EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA/EXECUTADA mesmo os 

autos estando na fase de execução. Em assim sendo, ACOLHO o pedido, 

DETERMINANDO que a secretaria deste juizado designe nova audiência de 

tentativa de composição conforme a pauta deste Juizado. A senhora 

Gestora as providencias que fizerem necessárias. Chapada dos 

Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000512-47.2019.8.11.0024 Reclamante: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI Reclamado: VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se o caso de ação de Reparação a título de 

Danos Morais proposta por WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI em face 

de VIVIANNE PEREIRA VILLAS BOAS, por suposta pratica de ofensa a 

dignidade e a autoestima profissional do autor por parte da demandada por 

meio de gravações de áudios enviado no aplicativo whatshapp. A matéria 

é controvertida. O autor afirma que a demandada praticou ato de ofensa a 

sua dignidade e a autoestima profissional de forma injustificada. Já a 

requerida afirmou em sede de sua peça de defesa jamais ter buscado 

ofender a integridade moral do promovente a justificar a presente missiva. 

Por outro lado, o autor postula indenização por danos morais e como se 

sabe, no caso dos autos, o mesmo deve estar devidamente comprovado. 

Se assim é, para melhor elucidação do tema em destaque, necessário se 

faz a realização da audiência de instrução. Em assim sendo, converto o 

julgamento em diligências, para designar a audiência de instrução, 

intimando as partes a levarem suas testemunhas independente de 

intimação ao número máximo de 03 (três) para cada parte, conforme 

orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. Sem prejuízo, opino pelo acolhimento da 

arguição de suspeição, por foro íntimo, devendo os próximos atos serem 

encaminhados a meu substituto legal. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada pelo Juiz Leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010775-29.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANTONIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

8010775-29.2013.8.11.0024 Exequente: TRES IRMAOS MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LIMITADA - ME Executado: WILLIAN ANTONIO DA COSTA 

DESPACHO Vistos. Compulsando os autos verifico o seguinte pedido ao Id 

de nº. 29356425: “... requer desde já o prosseguimento do feito com a 

tentativa de penhora on-line em saldos bancários da Requerida, e a devida 

expedição de ofício ao BACEN, com a finalidade de bloquear valores para 

garantia do débito, devendo tal constrição ser realizada, 
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preferencialmente, no 5º dia útil do mês. Diante da falta de pagamento 

voluntário da parte, proceda-se o bloqueio on-line via BACENJUD 

conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe o par. 2º do art. 1º do 

Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos no gabinete até que 

se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os autos à escrivania, que 

deverá proceder à intimação da parte executada, observado o novo 

endereço informado para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, devendo os autos permanecer em sigilo. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 dias. Por fim, consigno 

que, a decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), ou ser 

determinada a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes (art. 782 § 3 CPC), a requerimento das partes. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE HOFMANN FEITOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000747-14.2019.8.11.0024 Reclamante: EUNICE HOFMANN 

FEITOSA Reclamado: ROSINEI RODRIGUES DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se o caso de Ação de Rescisão Contratual 

com Reintegração de Posse de bem móvel combinada com Reparação por 

Perda e Danos proposta por EUNICE HOFMANN FEITOSA em face de 

ROSINEI RODRIGUES DA SILVA, por suposta pratica de quebra contratual. 

A matéria é controvertida. A autora afirma que a demandada praticou ato 

de quebra contratual ao deixar de honrar com os pagamentos 

programados das parcelas acertadas da aquisição do veículo FIAT IDEA 

ADVENTURE DUAS, ANO/2010, PLACA NTZ-450, RENAVAM Nº. 

00252049470, COR PRATA. Já o requerido afirmou em sede de sua peça 

de defesa que bem que motivou a demanda já havia de ter sido objeto de 

um contrato verbal de compra e venda entre as partes ao qual seria 

quitado por meio da prestação de serviços de construção civil que seria 

realizados aos finais de semana pelo reclamado após seu expediente que 

por comum acordo fora desfeito sendo transferido o bem para a 

propriedade da requerente. Por outro lado, a autora postula indenização 

por danos morais e como se sabe, no caso dos autos, o mesmo deve 

estar devidamente comprovado. Se assim é, para melhor elucidação do 

tema em destaque, necessário se faz a realização da audiência de 

instrução. Em assim sendo, converto o julgamento em diligências, para 

designar a audiência de instrução, intimando as partes a levarem suas 

testemunhas independente de intimação ao número máximo de 03 (três) 

para cada parte, conforme orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada pelo Juiz Leigo conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000600-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000600-56.2017.8.11.0024 Exequente: PABLO RAMIRES 

FONSECA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos. 

Compulsando os autos verifico o seguinte pedido ao Id de nº. 21213669: 

“... Requer seja determinado o sequestro de verbas públicas/bens do 

Executado até o limite do valor da execução atualizada até a elaboração 

do cálculo1 , no valor de R$ 16.854,29 nos termos do art. 17, § 2º, da Lei 

10.259/2001 e Provimento nº 11/2017, CM, de 10 de Agosto de 2017, em 

seu artigo 6º, §1º e §2º do nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Ato 

póstumo, pugna pela expedição de alvará judicial eletrônico, creditando o 

valor na conta bancária do Exequente, sendo: BANCO DO BRASIL – 

AGÊNCIA 1772-8 – CONTA CORRENTE 18.845-X CPF 043.060.241-30.” 

Diante da falta de pagamento voluntário da parte, proceda-se o bloqueio 

on-line via BACENJUD conforme requerido. Em atendimento ao que dispõe 

o par. 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central. Efetivada a penhora, retornem os 

autos à escrivania, que deverá proceder à intimação da parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, devendo os autos 

permanecer em sigilo. Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, 

ouça-se o credor, em 10 dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA CONCEICAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MOREIRA CURADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA OAB - MT7503/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001201-91.2019.8.11.0024 Reclamante: MARIA LUCIA DA 

CONCEICAO Reclamado: ANTONIO CARLOS MOREIRA CURADO 

DESPACHO Vistos etc. Trata-se o caso de Ação de Reparação a Título de 

Danos Morais proposta por MARIA LUCIA DA CONCEICAO em face de 

ANTONIO CARLOS MOREIRA CURADO, pela suposta pratica de 

DIFAMAÇÃO contra a autora na cidade de Nova Brasilândia/MT. A matéria 

é controvertida. Pois o reclamado afirmou em sede de sua defesa pela 

inexistência de qualquer elementos de prova a atestar as alegações da 

requerente. Se assim é, para melhor elucidação do tema em destaque, 

necessário se faz a realização da audiência de instrução. Em assim 

sendo, converto o julgamento em diligências, para designar a audiência de 

instrução, conforme pauta deste Juizado, intimando as partes a 

apresentarem o necessário rol de testemunhas ao número máximo de 03 

(três) para cada parte, conforme orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. A 

senhora Gestora as providencias que fizerem necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o despacho exarado pelo Juiz Leigo conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000065-93.2018.8.11.0024 Reclamante: CONDOMINIO 

ESTANCIA DO JAMACA Reclamado: LUIZ ANTONIO MIRANDA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade em que 

o excipiente pugna pela declaração de nulidade de todo o processo de 

conhecimento, sob o argumento de que o AR (aviso de recebimento) da 

carta de citação foi assinado por pessoa estranha e que desconhecia a 

existência da ação de cobrança até ser intimado para o cumprimento de 

sentença. Com efeito, a nulidade de citação, tema suscitado por ele 

merece prosperar. A citação é o chamamento a juízo para a parte 

defender-se e poderia ser realizada pelo correio, nos termos do art. 246, I 

do NCPC. No caso em debate, está claro que o ato citatório é inválido, já 

que foi expedida a carta de citação (ID 14019853), enviada pelo Correio, 

ao suposto endereço do excipiente, fornecido pelo Condomínio que se 

diga sequer consta da inicial distribuída ao Id. 12055815. É o que se extrai 

dos seguintes arestos: ARRENDAMENTO MERCANTIL – EXECUÇÃO – 

NÃO LOCALIZADO DO DEVEDOR PARA A CITAÇÃO - PEDIDO DE 

ARRESTO ON LINE – IMPOSSIBILIDADE – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA 

PARA O ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE FORNECIDO NO CONTRATO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o credor requereu a 

citação do devedor em endereço diverso daquele fornecido no contrato, 

sem qualquer comprovação de alteração de endereço cadastral, 

impossível a aplicação do art. 830 no novo CPC/2015 neste momento. 

Recurso não provido. (TJ-SP – AI: 20244389520198260000 SP 

2024438-95.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2019) Portanto, houve nulidade da citação, de modo que todos os 

atos desde 05/07/2018 devem ser anulados retornando assim o processo 

desde a fase da citação. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pelo 

ACOLHIMENTO da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade. 

Por pertinência, dou seguimento ao processo e buscando sempre a melhor 

decisão nos autos, DETERMINO a intimação das partes para realização de 

nova audiência de tentativa de conciliação a ser nomeada segundo a 

pauta deste juízo. A Senhora Gestora as providencias que se fizerem 

necessárias. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo ______________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE CRISTINA DUARTE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fatima Neves (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002531-26.2019.8.11.0024 Reclamante: ISABELE CRISTINA 

DUARTE DA SILVA SIQUEIRA Reclamado: FATIMA NEVES DESPACHO 

Vistos etc. Trata-se o caso de Ação de Reparação a Título de Danos 

Morais proposta por ISABELE CRISTINA DUARTE DA SILVA SIQUEIRA em 

face de FATIMA NEVES, pela suposta pratica de COBRANÇA 

ABUSIVA/VEXATÓRIA contra a autora. A matéria é controvertida. Pois a 

reclamada afirmou em sede de sua defesa jamais ter efetivado qualquer 

cobrança vexatória ou humilhante a atestar as alegações da requerente. 

Se assim é, para melhor elucidação do tema em destaque, necessário se 

faz a realização da audiência de instrução. Em assim sendo, converto o 

julgamento em diligências, para designar a audiência de instrução, 

conforme pauta deste Juizado, intimando as partes a apresentarem o 

necessário rol de testemunhas ao número máximo de 03 (três) para cada 

parte, conforme orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. A senhora Gestora as 

providencias que fizerem necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

despacho exarado pelo Juiz Leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000927-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

BANCO SAFRA S A (EXEQUENTE)

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDINA DE ALVARENGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000927-64.2018.8.11.0024 Exequentes: BV FINANCEIRA S/A CREDITO; 

BANCO GMAC S.A e BANCO SAFRA S A Executado: EVALDINA DE 

ALVARENGA DESPACHO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

em que a parte Executada veio aos autos ao Id. 30621272, pugnando pelo 

reconhecimento deste Juízo de sua impossibilidade de pagamento. Desta 

feita, e buscando sempre o necessário contraditório entendo por bem 

DETERMINAR que os exequentes venham aos autos se manifestarem 

especificamente sobre o peticionamento da executada de Id. 30621272, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da presente execução. A 

senhora Gestora as providencias que se fizerem necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão elaborada pelo Juiz Leigo, 

na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de abril 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAN LUIZ RODRIGUES PETTERLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000446-67.2019.8.11.0024 Reclamante: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI Reclamado: IZAN LUIZ RODRIGUES PETTERLE DESPACHO Vistos 

etc. Trata-se o caso de ação de Reparação a título de Danos Morais 

proposta por WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI em face de IZAN LUIZ 

RODRIGUES PETTERLE, por suposta pratica de ofensa a honra do autor 

por parte do demandado na data de 10/04/2019. A matéria é controvertida. 

O autor afirma que o demandado praticou ato de ofensa a sua hora de 

forma injustificada. Já o requerido afirmou em sede de sua peça de defesa 

não ter dirigido qualquer palavra ao autor a justificar a presente missiva. 
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Se assim é, para melhor elucidação do tema em destaque, necessário se 

faz a realização da audiência de instrução. Em assim sendo, converto o 

julgamento em diligências, para designar a audiência de instrução, 

intimando as partes a levarem suas testemunhas independente de 

intimação ao número máximo de 03 (três) para cada parte, conforme 

orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. A senhora Gestora as providencias que 

fizerem necessárias. Considerando que o magistrado já se declarou 

suspeito nos autos de nº 1000512-47.2019.811.0024, para manter a 

congruência, também declara-se, por foro íntimo, a suspeição no 

julgamento da causa envolvendo o autor, devendo nas próximas 

manifestações os autos serem encaminhados a seu substituto legal. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o despacho exarado pelo Juiz Leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-86.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SILBENE CORREA DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000436-86.2020.8.11.0024 REQUERENTE: FATIMA 

SILBENE CORREA DE LEMOS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002744-32.2019.8.11.0024 Reclamante: VANILDA 

CARDOSO DA SILVA Reclamado: RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS DESPACHO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que o segundo reclamado não foi devidamente intimado para o ato da 

audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 04/02/2020 as 15h00min 

(vide id. 28430559). Portanto, necessário se faz que a parte autora por 

meio da Defensoria pública se manifeste quanto ao endereço atualizados 

dos reclamados. A senhora Gestora as providencias que se fizerem 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

elaborada pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000776-35.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: CONDOMINIO NAUTICO DE 

SERVICOS PORTAL DAS AGUAS EXECUTADO: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA Trata -se de execução de título 

extrajudicial, proposta em 04/12/2017, motivada pela falta de pagamento 

das despesas ordinárias de condomínio. Em resumo, "devidamente citada 

a Executada quedou -se inerte. Por consequência, o Juízo procedeu à 

penhora online de valores constantes em contas bancárias da Executada. 

Ato contínuo o devedor informou, em embargos, que entrou com pedido de 

Recuperação Judicial em 03.10.2014, distribuído junto a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT, autuado sob o nº 0047035 -59.2014.811.0041, 

código 925859, tendo seu pedido deferido (Doc. 03 -Decisão de 
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Deferimento) em 08.10.2014, data em que houve a determinação de 

suspensão de todas as ações e execuções em face da ora Executada. 

Relatou que posteriormente, o Plano de Recuperação Judicial foi 

devidamente aprovado na Assembleia Geral de Credores, e homologado 

em 18.10.2016. Afirmou que, uma vez concedida a recuperação judicial, 

as ações e execuções individuais movidas contra a recuperanda devem 

ser julgadas extintas, e não apenas suspensas, sendo impossível 

prosseguir com as ações individuais contra a empresa em recuperação 

judicial". Pois bem, tenho que o pedido da executada não deve prosperar. 

Ocorre que “o débito por despesas condominiais acompanha a própria 

coisa e é garantido pela unidade geradora das despesas, pois destina-se 

à sua conservação e manutenção. As dívidas correspondentes às 

despesas condominiais estão em primeiro lugar, seja em execução 

trabalhista, hipotecária e, inclusive, nas alienações judiciais realizadas no 

processo de falência. Este é o sentido de “obrigação propter rem”. A Lei 

11.101/2005 anuncia que o processamento do pedido de recuperação 

judicial suspende o curso das execuções individuais (artigo 6º “caput”), 

situação que cessa após 180 dias se nesse meio tempo não tiver sido 

concedida a recuperação (§ 4º). No entanto, a partir do momento em que a 

recuperação seja concedida as execuções individuais por créditos 

sujeitos ao regime concursal voltam a ser suspensas, inclusive aquelas 

que tinham tornado a correr por efeito do citado § 4º do artigo 6º, 

conforme enfatiza Manoel Justino Bezerra Filho: “Portanto, se concedida a 

recuperação na forma do art. 58, fica automaticamente sustada a previsão 

do § 4º do art. 6º, de tal forma que permanecerão suspensas as ações e 

execuções contra o devedor.” (Lei de Recuperação de Empresas e 

Falência, RT, 7ª ed., 168). Note-se que a lei não manda extinguir as 

execuções, mas apenas suspendê-las. E assim é porque as obrigações 

só se extinguirão em vindo o devedor a efetivamente cumprir o plano de 

recuperação. Isto é, a aprovação do plano tem o efeito de novação (art. 

59), mas por si só não extingue a obrigação como ocorre pela lei civil, o 

que só se dará se e quando foram efetivamente cumpridas. Logo, não há 

que se falar de extinção da execução. Mas, advirta-se, ante a natureza do 

crédito ele tamém não deve restar suspensa. De fato, as obrigações 

condominiais não são dívidas do falido ou recuperando, eis que elas têm 

natureza “propter rem”, constituem ônus do imóvel e por isso se 

classificam como despesas com a administração do ativo Assim, elas não 

se sujeitam à habilitação ou à inclusão no quadro geral de credores 

conforme resulta do artigo 84 inciso III da Lei 11.101/2005. Nessa linha já 

decidiu a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal: “RECURSO 

ESPECIAL. FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. 

DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia 

acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas 

condominiais ante a superveniência da decretação da falência do 

devedor. 2. Caráter extraconcursal do crédito decorrente de despesas 

condominiais, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no 

quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de 

cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito 

extraconcursal. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, 3ª Turma, 

REsp nº 1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 27.03.2017). 

E justamente por isso que a jurisprudência tem se manifestado no sentido 

de que tampouco devem ficar suspensas - depois do prazo de 180 dias - 

as execuções por aquela sorte de crédito. Nesse sentido, 

exemplificativamente, julgado assim ementado: “Cobrança. Rateio de 

despesas condominiais. Cumprimento da sentença. Titular do domínio da 

unidade autônoma em recuperação judicial. Suspensão do processo 

determinada, na forma do artigo 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005. 

Não cabimento. Natureza propter rem da obrigação de pagamento e que, 

por isso, é da própria unidade. Precedentes. Agravo de instrumento 

provido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº 

2125303-05.204.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sá 

Duarte, TJSP). Na mesma direção a decisão monocrática proferida no 

REsp nº 1.646.272-SP, em 1º.2.18, pelo Ministro Relator MOURA RIBEIRO, 

em caso análogo: “(...)Com relação às obrigações condominiais, a 

jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que tal 

despesa se enquadra no conceito de despesa necessária à administração 

do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se 

sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada 

pelo art. 99 da Lei de Falências. Assim, as despesas condominiais são 

encargos da própria coisa, porque necessárias à sua conservação e 

subsistência, têm natureza propter rem, gravam o imóvel que as gera e 

por isso se classificam como despesas com a administração do ativo e 

não se sujeitam à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores (art. 

84, III, Lei 11.101/05). Em suma, a execução fundada em crédito de 

contribuições de condomínio não está sujeita à recuperação judicial, diante 

da sua natureza propter rem, podendo a execução ter regular 

prosseguimento, como pedido no apelo. Ante o exposto, Julgo 

improcedente os embargos , na forma dos artigo 53, §3 ª da Lei 9.099/95, 

condenando a executada em custas, na forma do artigo 55 do mesmo 

diploma. Sem honorários, vez que somente incidirão em sede recursal, 

consoante o mesmo artigo. Proceda-se a transferência dos valores 

bloqueados ao exequente, após o trânsito em julgado da decisão, o que 

deve ser certificado. Intimem-se as partes, devendo o exequente 

apresentar cálculo atualizado do débito, lembrando-se não ser cabível 

atualização após a constrição, assim como honorários advocatícios. 

Após, atualizado o débito, conclusos para análise do pedido de Renajud. 

Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010237-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010237-14.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE LUIS 

DOMINGOS DA SILVA EXECUTADO: MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ Vistos etc. 

Considerando a inexistência de bens passíveis de penhora, arquivem-se 

os presentes autos em definitivo. Poderá a parte autora, dentro do prazo 

prescricional, requerer o desarquivamento dos autos apresentando bens 

passíveis de penhora para o regular andamento do cumprimento de 

sentença. Intime-se. Arquive-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001280-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001280-07.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: DANIEL ALVES 

DA GUIA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000898-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DIAS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000898-14.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: GILBERTO DIAS 

DA CRUZ EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000438-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000438-61.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: DIEGO RAMIRES 

FONSECA EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-53.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BRAGA KRAUSS DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR YAMAMURA FREITAS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010301-53.2016.8.11.0024 Embargados: SERGIO REZENDE 

DE SOUZA – ME; CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP e VITOR 

YAMAMURA FREITAS Embargante: FLAVIA BRAGA KRAUSS DE VILHENA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos 

embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros 

advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a 

compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, com razão se 

encontra a embargante. Posto que conforme se observa dos autos não 

houve pagamento voluntario dos executados após a citação por edital de 

Id. 20393570. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pelo PROVIMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir o erro de Julgamento no Id. 

26587327. Por pertinência, ante a citação por edital dos executados e sem 

que estes realizassem o pagamento voluntario, entendo por bem decretar 

a aplicação de multa prevista no § 1º do artigo 523 do CPC/2015. 

Intimem-se a Exequente a requerer o que entender de direito, sob pena de 

Extinção da presente execução. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de abril 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-90.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

MECANICA TAVARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010650-90.2015.8.11.0024 Embargada: CAMILA RUBIA DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO Embargante: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e 

outro PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Cumpre 

registrar que a Embargante MAPFRE SEGUROS reitera mais uma vez 

embargos e registra aduzindo novamente, em síntese, que na execução 

de sentença a embargada não observou o depósito realizado e por isso 

seria devido apenas o valor de R$ 13.688,04 que seria o resultado da cota 

parte da seguradora na condenação, assim seria apenas devido o 

remanescente de R$ 3.600,63 (três mil e seiscentos reais e sessenta e 

três centavos) e não o pugnado pela embargada no importe de R$ 

5.039,12 (cinco mil e trinta e nove reais e doze centavos). Todavia, o 

remanescente apontado pela embargada se encontra totalmente de 

acordo com a sentença mantida pela Egrégia Turma Recursal que apenas 

acresceu a condenação a importância a título de Honorários Advocatícios, 

sendo 15% sobre os valores da condenação. Desta feita, o cálculo 

realizado pela embargada se mostra correto e de acordo com o 

determinado no acórdão. Assim, para evitar maiores prejuízos a 

embargada, deverá a presente execução continuar com relação ao 

remanescente devido de R$ 5.039,12 (cinco mil e trinta e nove reais e 

doze centavos). Registro ainda que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento o que não foi o caso. 

Sendo na verdade mais uma irresignação tecida pela Embargante, assim 

não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, 

contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes 

embargos. Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de 

nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos 

autos e que se diga já foram motivo de decisão por este juízo de direito o 

que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Por fim 

vale registrar que para o deferimento da medida de conversão da 
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obrigação de fazer, pugnada pela exequente ao Id. 31068023, necessário 

de faz inspeção do bem por oficial de justiça ao qual poderá especificar o 

atual estado de conservação do bem para que este Juízo possa vir a 

tomar medidas necessárias a garantir o direito da exequente. Ante o 

exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de Id. 28235105. Intimem-se as partes. Após expeça-se alvará de 

levantamento da quantias depositadas em prol da EXEQUENTE, conforme 

dados bancários fornecidos ao Id. 18812480. DETERMINO ainda a 

necessária expedição de mandado de constatação do bem dos autos que 

segundo informações do peticionamento de Id. 28541119 se encontra 

atualmente na Avenida Beira Rio, nº 1.366, Porto, em Cuiabá-MT, devendo 

o senhor oficial descriminar pormenorizadamente o atual estado de 

conservação e funcionamento do bem. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de abril 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIZE ERENILDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000084-36.2017.8.11.0024 L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME ALAIZE 

ERENILDES DA SILVA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME no montante de R$ 490,56, no 

CNPJ/CPF de ALAIZE ERENILDES DA SILVA, sob o nº 432.366.851-15. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - 171.785.171-15 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000399-59.2020.8.11.0024. AUTOR: ALVINO MARQUES REU: MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT PROCURADOR: THELMA PIMENTEL 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de reclamação cível 

proposta por ALVINO MARQUES em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT. No caso em tela, vislumbro que se trata de pedido 

de concessão de liminar para que o requerido prorrogue a licença para 

tratamento de saúde, até ulterior decisão de mérito Assim, para que seja 

deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é necessária a presença 

dos requisitos cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao perigo de 

dano, há a possibilidade de causar prejuízos à parte reclamante, em razão 

da volta ao trabalho estando incapacitado para tanto, após 02/06/2020; 

mas é necessário que também analisemos a plausibilidade do direito. Em 

análise do processo, evidencio que os fatos narrados na exordial não se 

apresentam-se verossímeis. O requerente argumenta ser incapacitada 

para o trabalho, apresentando documentos. Salienta que submetido a 

outras duas perícias administrativas, estas determinaram que ele voltasse 

ao trabalho, devendo readapta-se até 02/06/2020. Neste contexto, como o 

autor apresentou documentos unilaterais e, diante da existência de perícia, 

em sede de contraditório, neste momento, como os elementos coligidos ao 

processo não são suficientes para comprovar o impedimento do 

requerente em retornar ao trabalho submetido a readaptação para outras 

atividades profissionais, o indeferimento da liminar é medida de rigor. ANTE 

O EXPOSTO, conforme acima fundamentado, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada. Designe-se, data para a Audiência de Conciliação, 

após intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, conforme determina o 

art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as consequências 

para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus 

da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura Eletrônica) 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON PAES ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ERLAN DE SOUSA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR GOMES TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000521-77.2017.8.11.0024 EDELSON PAES ALVARENGA CLAUDEMIR 

GOMES TAVARES e outros (2) Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por EDELSON PAES ALVARENGA no montante de R$ 86,57, no CNPJ/CPF 

de ERLAN DE SOUZA sob o nº 591.248.061-53 e CLAUDEMIR GOMES 

TAVARES, no montante de R$ 980,44, no CPF sob o nº 008.826.241-30. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura eletrônica)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ADEMIR PAULO MARINHO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001482-47.2019.8.11.0024 Reclamante: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Reclamado: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Visto, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE Diante dos documentos apresentados, opino pelo 

deferimento do pedido. REVELIA Conforme consta dos autos, o Município 

não apresentou contestação, apesar de devidamente citado. Diante de tais 

fatos, decreto à revelia do requerido. No entanto, por se tratar de direito 

indisponível os efeitos materiais da revelia não serão aplicáveis ao caso 

em destaque, isto é, não serão considerados verdadeiros os fatos 

apresentados pela autora, conforme orientação do artigo 345, II do NCPC. 

Passo a análise do MÉRITO. É sabido que os serviços de saúde pública 

são de relevância pública e de responsabilidade do poder público, em face 

da necessidade de se preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a 

própria vida. É direito do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – 

tratamento adequado, indispensável à sobrevivência de quem dele 

necessitar quando não puder prover o sustento próprio sem privações. É 

o que se infere do art. 196 da Constituição Federal, in verbis: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, o atendimento integral 

é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde 

(CFRB, artigo 198). Deveras, a saúde é um direito social (art. 6º da CF) 

que figura, constitucionalmente, entre os direitos e garantias 

fundamentais. E o conjunto de normas constitucionais que regulam a 

matéria faz nascer o direito reclamado na inicial, através de norma 

autoaplicável – porque se trata de uma garantia constitucional – devendo o 

Estado cumpri-la quando determinado judicialmente. No mais, 

depreende-se da prova documental encartada aos autos, que o 

interessado ADEMIR PAULO MARINHO é dependente químico de álcool e 

substâncias entorpecentes, apresentando, pois, sintomas clínicos de 

transtornos psicológicos e esquizofrenia de modo a colocar em risco a 

própria integridade física, razão pela qual necessita de internação 

compulsória em estabelecimento adequado, não podendo o Município 

negá-lo, tendo em vista o dever constitucional de garantir o direito à 

saúde. Outrossim, consta também dos autos laudo médico (id 23790547, 

pág. 16 a 20) expressamente determinando a internação compulsória da 

paciente ante ao risco que este oferece a si próprio e a comunidade, 

conforme se segue: “Atesto para os devidos fins que o paciente se 

encontra com quadro crônico de etilismo de difícil controle, apresenta 

transtorno psiquiátrico ....”. “Atesto para os devidos fins que o paciente 

apresenta distúrbios psicóticos decorrentes do uso continuo de álcool .....” 

Os CIDs mencionados no laudo são os seguintes: F10 – Transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; F19 - Transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e do uso 

de outras substancias psicoativas; F29 – Psicose não-orgânica 

especificada; De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se julgado 

do TJMT, mutatis mutandi: “CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI Nº. 

10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 

196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à 

vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais 

vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista 

como ação de saúde. A internação compulsória é medida extrema, mas 

poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico 

circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (AI 53167/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (Destaquei) Desta 

feita, comprovado que a parte autora necessita se submeter ao tratamento 

indicado na exordial, conclusão óbvia é que o retardo de seu fornecimento 

colocará em risco a saúde do próprio e, também, das pessoas que o 

cerca. Por conseguinte, é situação inaceitável, frente o que se busca 

garantir direito tutelado na Lei Maior pátria, qual seja: direito à saúde, e 

consequentemente o direito à vida. Nesta linha de intelecção, em havendo 

prescrição médica, não pode o Estado de Mato Grosso se eximir do dever 

constitucional de promover e recuperar a saúde dos usuários do Sistema 

Único de Saúde, sabidamente universal e integral, pois tal proceder 

afronta o direito fundamental à saúde albergado na Lex fundamentallis. 

Não se pode olvidar, a toda evidência, conforme já registrado neste feito, 

que ante a ponderação dos interesses e valores envolvidos: de um lado, a 

incolumidade do direito à saúde (vida), de outro, o interesse financeiro da 

Fazenda Pública; tem-se que com base no princípio da dignidade da 
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pessoa humana, é incontestável a prevalência do direito à vida. Quanto ao 

questionamento da aplicação da multa cominatória, atualmente o bloqueio 

das verbas públicas tem se tornado medida mais eficaz para o 

cumprimento das ordens judiciais. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 

NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO 

– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.É permitido ao Juízo aplicar 

multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da 

obrigação de fazer, para garantir a efetivação da tutela jurisdicional, 

porque é medida que não atingirá diretamente o erário e, de consequência, 

toda a sociedade. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE 

QUÍMICO - NECESSIDADE CARACTERIZADA - DIREITO FUNDAMENTAL À 

VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE - ART. 196, DA CARTA MAGNA – 

MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA.O STF tem orientação sedimentada de que o tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado. Essa responsabilidade solidária dos entes federados pode 

levá-los a figurar no polo passivo, em conjunto, ou separadamente (RE 

855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de 

verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, 

especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio 

do tratamento de saúde. (Apelação / Remessa Necessária 86140/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) Assim, 

a pretensão inicial merece ser acolhida. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial e consequente CONDENAÇÃO 

do Município a custear a internação compulsória do paciente ADEMIR 

PAULO MARINHO, submetendo-a a tratamento para dependentes químicos 

em clínica especializada da rede pública ou particular, assim como dos 

demais procedimentos médicos para o completo tratamento de saúde da 

própria, por período suficiente e de forma adequada e contínua, 

necessário ao completo tratamento da representada, não podendo o valor 

equivalente ao tratamento ultrapassar a alçada dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários mínimos. Caso não haja o 

cumprimento da decisão, OPINO que desde já fique autorizado o bloqueio 

dos valores correspondentes ao tratamento, limitados também ao valor da 

alçada deste Juizado. Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novel 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-36.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

ADRIELE DIMILA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000267-36.2019.8.11.0024 Reclamante: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Reclamado: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT e ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Visto, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que 

o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE Diante dos 

documentos apresentados, opino pelo deferimento do pedido. Diante de 

tais fatos, decreto à revelia do requerido. No entanto, por se tratar de 

direito indisponível os efeitos materiais da revelia não serão aplicáveis ao 

caso em destaque, isto é, não serão considerados verdadeiros os fatos 

apresentados pela autora, conforme orientação do artigo 345, II do NCPC. 

Passo a análise do MÉRITO. É sabido que os serviços de saúde pública 

são de relevância pública e de responsabilidade do poder público, em face 

da necessidade de se preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a 

própria vida. É direito do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – 

tratamento adequado, indispensável à sobrevivência de quem dele 

necessitar quando não puder prover o sustento próprio sem privações. É 

o que se infere do art. 196 da Constituição Federal, in verbis: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, o atendimento integral 

é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde 

(CFRB, artigo 198). Deveras, a saúde é um direito social (art. 6º da CF) 

que figura, constitucionalmente, entre os direitos e garantias 

fundamentais. E o conjunto de normas constitucionais que regulam a 

matéria faz nascer o direito reclamado na inicial, através de norma 

autoaplicável – porque se trata de uma garantia constitucional – devendo o 

Estado cumpri-la quando determinado judicialmente. No mais, 

depreende-se da prova documental encartada aos autos, que ADRIELE 

DIMILA ROSA DE OLIVEIRA apresenta sintomas clínicos de transtornos 

psicológicos e esquizofrenia de modo a colocar em risco a própria 

integridade física e de seus familiares, razão pela qual necessita de 

internação compulsória em estabelecimento adequado, não podendo o 

Município ou o Estado se negarem negá-lo, tendo em vista o dever 

constitucional de garantir o direito à saúde. Outrossim, consta também dos 

autos atestado médico (id 25558926, págs. 13 a 14) e ainda oficio médico 

(ao Id. 25558929) expressamente solicitando tratamento ambulatorial da 

paciente e com médico psiquiatra e atendimento psicológico para a 

manutenção medicamentosa, conforme se segue: “Paciente internada em 

29/07/2019 com diagnóstico o CID F29 há 82 dias estando estabilizada em 

relação ao quadro de psicose, devendo dar continuidade em regime 

ambulatorial com Médico Psiquiatra e atendimento psicológico para 

manutenção medicamentosa. Diante do fato comunico a Alta Médica”. O 

CID mencionados no laudo são os seguintes: F29 – Psicose não-orgânica 

especificada; De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se julgado 

do TJMT, mutatis mutandi: “CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI Nº. 

10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 

196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à 

vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais 

vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista 

como ação de saúde. A internação compulsória é medida extrema, mas 

poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico 

circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (AI 53167/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) (Destaquei) Desta 

feita, comprovado que a parte autora necessita se submeter ao tratamento 

indicado na exordial, conclusão óbvia é que o retardo de seu fornecimento 

colocará em risco a saúde do próprio e, também, das pessoas que o 

cerca. Por conseguinte, é situação inaceitável, frente o que se busca 

garantir direito tutelado na Lei Maior pátria, qual seja: direito à saúde, e 

consequentemente o direito à vida. Nesta linha de intelecção, em havendo 

prescrição médica, não pode o Estado de Mato Grosso se eximir do dever 

constitucional de promover e recuperar a saúde dos usuários do Sistema 

Único de Saúde, sabidamente universal e integral, pois tal proceder 

afronta o direito fundamental à saúde albergado na Lex fundamentallis. 

Não se pode olvidar, a toda evidência, conforme já registrado neste feito, 

que ante a ponderação dos interesses e valores envolvidos: de um lado, a 

incolumidade do direito à saúde (vida), de outro, o interesse financeiro da 

Fazenda Pública; tem-se que com base no princípio da dignidade da 
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pessoa humana, é incontestável a prevalência do direito à vida. Quanto ao 

questionamento da aplicação da multa cominatória, atualmente o bloqueio 

das verbas públicas tem se tornado medida mais eficaz para o 

cumprimento das ordens judiciais. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – 

NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO 

– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.É permitido ao Juízo aplicar 

multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da 

obrigação de fazer, para garantir a efetivação da tutela jurisdicional, 

porque é medida que não atingirá diretamente o erário e, de consequência, 

toda a sociedade. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE 

QUÍMICO - NECESSIDADE CARACTERIZADA - DIREITO FUNDAMENTAL À 

VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE - ART. 196, DA CARTA MAGNA – 

MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA.O STF tem orientação sedimentada de que o tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado. Essa responsabilidade solidária dos entes federados pode 

levá-los a figurar no polo passivo, em conjunto, ou separadamente (RE 

855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de 

verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, 

especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio 

do tratamento de saúde. (Apelação / Remessa Necessária 86140/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) Assim, 

a pretensão inicial merece ser acolhida. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial e consequente 

CONDENAÇÃO do Município e do Estado para custearem a internação 

ambulatorial e não compulsória da paciente ADRIELE DIMILIA ROSA DE 

OLIVEIRA, submetendo-a a tratamento para em clínica especializada da 

rede pública ou particular, assim como dos demais procedimentos médicos 

para o completo tratamento de saúde da própria, por período suficiente e 

de forma adequada e contínua, necessário ao completo tratamento da 

representada, não podendo o valor equivalente ao tratamento ultrapassar 

a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Caso não haja o cumprimento da decisão, OPINO que 

desde já fique autorizado o bloqueio dos valores correspondentes ao 

tratamento, limitados também ao valor da alçada deste Juizado. Por 

corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novel Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001005-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001005-58.2018.8.11.0024 Exequente: FRANCISCO 

PEREIRA DE MATOS NETO Executado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de 

cumprimento de sentença no valor total de R$ 25.332,66 (vinte e cinco mil 

trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), fixados na 

sentença exequenda, ante ao transito em julgado da sentença proferida 

no id. 22127445. Regularmente intimada, a Fazenda Pública não opôs 

embargos à execução (Id 24781457). Analisando os cálculos do 

autor/exequente, constata-se que estes foram elaborados de acordo com 

os parâmetros oficiais indicados por este juízo na sentença. Desta feita, e 

em decorrência do provimento de Nº. 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, 

DETERMINO que este autos sejam encaminhados a contadoria do Fórum 

de Chapada dos Guimaraes/MT para atualização da requisição de 

pequeno valor – RPV, através do sistema eletrônico desenvolvido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denominado S.R.P. Assim, 

homologo o cálculo apresentado pela autora. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido para HOMOLOGAR o 

cálculo constante R$ 25.332,66 (vinte e cinco mil trezentos e trinta e dois 

reais e sessenta e seis centavos), referente a condenação imposta na 

sentença proferida no processo de conhecimento. (id. 18205718) e, ante 

as disposições do Provimento de Nº 20/2020-CM, DETERMINO ainda o 

imediato encaminhamento dos autos a contadoria do Fórum de Chapada 

dos Guimaraes/MT para a necessária atualização da requisição de 

pequeno valor – RPV com ulterior expedição de OFICIO REQUISITÓRIO, em 

nome de FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO e encaminhamento ao 

Tribunal de Justiça para satisfação do seu crédito. A senhora Gestora as 

providencias que se fizerem necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de abril 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000650-14.2019.8.11.0024 Embargado: BENEDITO 

NIVALDO CALDAS DA SILVA Embargante: VIVO S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os 

pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que 

não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a 

despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25962108. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-17.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA V. CASARIN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000568-17.2018.8.11.0024 Embargado: SONIA MARIA V. 

CASARIN - ME Embargante: JOAO GOMES RONDON PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os 

pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que 

não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a 

despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 20984234. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT15569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EDMILSON DE FREITAS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001339-92.2018.8.11.0024 Embargado: THELMA PIMENTEL 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Embargante: BENEDITO EDMILSON DE FREITAS 

FILHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no 

mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25979038. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MAMORE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE TARTARI OAB - MT24742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001489-39.2019.8.11.0024 Embargado: CARMELITA 

MAMORE Embargante: NORSA REFRIGERANTES S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os 

pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que 

não assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a 

despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 27639950. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT15425-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000029-22.2016.8.11.0024 Exequente: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA Executado: MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA 

SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

procedimento dos Juizados Especiais prevê expressamente a extinção do 

processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de 

inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4º). Até o 

presente momento todas as diligências empreendidas no sentido de se 

localizarem bens penhoráveis restaram frustradas (IDs 14375680, 

18481984, 19591199 e 26100485). Ante o exposto e considerando a 
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ausência de bens penhoráveis, OPINO pela EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, 

com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002784-14.2019.8.11.0024 Polo Ativo: MARLENE 

PAULO DA COSTA Polo Passivo: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, OPINO pelo não acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juizado Especial arguida pela Reclamante em sede de 

impugnação. Pois, as provas do processo são dirigidas ao Juiz, a quem 

cabe decidir se o conjunto probatório é suficiente para que firme sua 

convicção. No caso vertente, desnecessária é a realização de prova 

pericial, existindo evidências suficientes para julgamento da lide. Alega 

ainda a reclamada preliminar de falta de interesse de agir. Entretanto, insta 

ressaltar que o art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que “ Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse de agir 

está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da 

ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a 

preliminar. Sem mais preliminares, procedo ao exame do mérito. O cerne 

da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no presente caso, que cabia 

à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados aos Ids. 29388534 

a 29389507, onde apresentou os pedidos recebidos pela autora, pois 

apresentam sua assinatura, bem com notas fiscais e diversos áudios de 

compras de produtos junto a reclamada, pois a autora era revendedora da 

marca “BOTICÁRIO”, juntamente com cópia do documento pessoal da 

autora que se diga é o mesmo apresentado a inicial, bem como apresentou 

ainda o levantamento dos débitos pendentes que deram origem as 

restrições em apreço. A semelhança entre as assinaturas é verificada a 

olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma pessoa, 

dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente caso. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência 

sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se 

desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de cancelamento 

do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever de serem 

afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o 

Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a 

exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão 

n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA 

DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. De outro norte, 

tendo a parte reclamante contraído divida junto à requerida, mas que, em 

contrapartida, não honrou sua parte na obrigação que era de pagar pelos 

produtos adquiridos, resta o dever desta em quitar seus débitos 

pendentes, nos importes apresentados de R$ 219,60 (duzentos e 

dezenove reais e sessenta centavos), com vencimento em 25/04/2019 e 

de R$ 432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), 

com vencimento em 05/04/2019. Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Ainda, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a autora a 

pagar seus débitos pendentes contraídos nos importes apresentados de 

R$ 219,60 (duzentos e dezenove reais e sessenta centavos), com 

vencimento em 25/04/2019 e de R$ 432,29 (quatrocentos e trinta e dois 

reais e vinte e nove centavos), com vencimento em 05/04/2019, devendo 

esses valores seres atualizados monetariamente pelo INPC a contar da 
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data da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, 

§1º). Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO 

ainda pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de 

um salário mínimo vigente a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002753-91.2019.8.11.0024 Promovente: JAIME PAES DA 

SILVA Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ante a ausência de preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais promovida por JAIME PAES DA SILVA em face de VIVO S.A. 

Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida no valor de R$ 223,09 (duzentos e vinte e três reais e nove 

centavos), de um suposto contrato nº 035551535. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, pois em analise ao seu sistema interno 

identificou que a parte autora autorizou a migração para o pacote de 

serviços na modalidade Controle em sua linha telefônica de nº (65) 

99643-7768, alterando a numeração para (65) 99200-8236, confirmando 

os seus dados pessoais, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto 

apenas o suposto levantamento de utilização da linha e faturas geradas 

que repercutem em verdade telas sistêmicas que, por si só, não se 

revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, 

tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se tratam de 

provas unilaterais. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints 

extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a 

realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como 

prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua 

produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser 

tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos 

serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação 

da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 

15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação (06/12/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 223,09 (duzentos e vinte e três reais e nove centavos), gerados em 

tese pelo suposto contrato nº 035551535; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 
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visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000588-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU HELIO SILVA GUEDES 20713738120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000588-71.2019.8.11.0024 Reclamante: ALCEU HELIO SILVA GUEDES 

Reclamado: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Ante a inexistência de preliminares, passo a 

análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de 

ação de cobrança ALCEU HELIO SILVA GUEDES em face do MUNICIPIO DE 

PLANALTO DA SERRA objetivando a quitação dos serviços executados 

de caminhão pipa para molhar as ruas e avenidas não pavimentadas do 

município que não foram pagos, quais fossem os 02 (dois) meses e 15 

(quinze), conforme contrato em anexo a inicial. Todavia, o Município teria 

deixado de realizar os pagamentos devidos, gerando um débito de R$. 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). O Município se quedou 

inerte ao chamado judicial. Compulsando a documentação ora juntada aos 

autos vislumbro que os serviços foram prestados em que pese o 

reclamante não tivesse recebido para tanto. Portanto, comprovada a 

realização do contrato de prestação de serviço com a respectiva 

assunção de responsabilidades e inexistindo prova da quitação da 

obrigação contraída, o acolhimento do pedido inicial denota-se impositivo, 

condeno então o MUNICÍPIO ao pagamento da importância de R$. 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), referente às prestações de 

serviços de fornecimento de caminhão pipa para molhar as ruas e 

avenidas não pavimentadas no município. DISPOSITIVO Assim, declaro a 

revelia do Estado, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda 

para CONDENAR o MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA/MT, ao 

pagamento de R$. 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), com 

juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, a 

partir da data da última prestação do serviço não pago, qual fosse em 

20/11/2018. Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas 

processuais e honorárias advocatícias, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001963-10.2019.8.11.0024 Embargado: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Embargante: ALTAIR 

FERNANDES JORGE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os 

embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende o 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 28954485. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001667-85.2019.8.11.0024 Embargado: ADNA SOARES DA 

SILVA Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, 

no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 28861003. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 
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efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIEL ALEXANDRE BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002218-65.2019.8.11.0024 Embargado: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Embargante: EDIEL ALEXANDRE 

BORGES PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. No mérito, 

tenho que assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios 

têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar 

nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos autos, vejo 

que verdadeiramente faltou a manifestação direta deste Juízo de Direito 

sobre o pedido de justiça gratuita que se diga já havia sido reconhecido 

pelo Juízo da 1ª Vara antes de declinar para o Juizado Fazendário. Desta 

feita, vislumbro a presença de omissão a dar ensejo ao acolhimento dos 

presentes embargos. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela ACOLHIMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 28817660, para tanto: Acolho o 

pedido de justiça Gratuita pugnado pelo autor/embargante e assim sendo, 

REVOGO a condenação ao pagamentos de custas processuais, contido 

no Projeto de Sentença ao Id. 28597391. Mantendo incólume todo o 

restante. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010360-75.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010360-75.2015.8.11.0024 Exequente: SEBASTIAO 

GONCALVES DE MACEDO Executado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de 

cumprimento de sentença no valor total de R$ 27.308,85 (vinte e sete mil 

trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente ao débito 

principal e outro no valor de R$ 2.730,88 (dois mil e setecentos e trinta 

reais e oitenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados na sentença exequenda, ante ao transito em julgado 

da sentença proferida no id. 1104480. Regularmente intimada, a Fazenda 

Pública não opôs embargos à execução (Id. 22635628). Analisando os 

cálculos do autor/exequente, constata-se que estes foram elaborados de 

acordo com os parâmetros oficiais indicados por este juízo na sentença. 

Desta feita, e em decorrência do provimento de Nº. 20/2020-CM, de 1° de 

abril de 2020, DETERMINO que este autos sejam encaminhados a 

contadoria do Fórum de Chapada dos Guimaraes/MT para atualização da 

requisição de pequeno valor – RPV, através do sistema eletrônico 

desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

denominado S.R.P. Assim, homologo o cálculo apresentado pela autora. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

para HOMOLOGAR o cálculo constante R$ 27.308,85 (vinte e sete mil 

trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente ao débito 

principal e outro no valor de R$ 2.730,88 (dois mil e setecentos e trinta 

reais e oitenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios de 

sucumbência, referente a condenação imposta na sentença proferida no 

processo de conhecimento. (id. 1104480.) e, ante as disposições do 

Provimento de Nº 20/2020-CM, DETERMINO ainda o imediato 

encaminhamento dos autos a contadoria do Fórum de Chapada dos 

Guimaraes/MT para a necessária atualização da requisição de pequeno 

valor – RPV com ulterior expedição de OFICIO REQUISITÓRIO, em nome de 

SEBASTIAO GONCALVES DE MACEDO e encaminhamento ao Tribunal de 

Justiça para satisfação do seu crédito. A senhora Gestora as 

providencias que se fizerem necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 
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Processo nº. 1002759-98.2019.8.11.0024 Reclamante: EDSANTO 

FRANCISCO DA SILVA Reclamadas: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES 

DE INTERNET LTDA; MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA e 

BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

lançamentos indevidos no cartão de crédito no importe de 10 (dez) 

parcelas no total R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais), referente à 

compra realizada em 14/02/2019 de 131 (cento e trinta e uma) cadeiras 

que foram canceladas pelo vendedor (Vide Id. 27566763 e 27566769). Por 

fim, o autor pugnou pelo indébito em dobro das importâncias indevidamente 

lançadas em suas faturas de cartão de crédito no importe de R$ 18.503,64 

(dezoito mil quinhentos e três reais e sessenta e quatro centavos), bem 

como pugnou ainda pela indenização por danos morais, ante os 

transtornos ocorridos em importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

preliminar agitada de Ilegitimidade Ativa não merece guarida, tendo em 

vista que em que pese a compra ter sido realizado por meio de perfil da 
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filha do autor é verdade também que os lançamentos foram constituídos 

ao cartão de crédito do autor o que que capacidade de legitimidade para 

pleitear em juízo o abalo econômico que alega ter sofrido. Ademais, o art. 

17º do Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a 

ação é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, ante a ocorrência de suposta falha na prestação do 

serviços por parte das reclamadas. Dessa forma, entendo sua legitimidade 

e interesse de agir estão presentes, considerando que se mostra 

necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua 

pretensão. Assim, rejeito a preliminar. No que concerne a preliminar de 

ilegitimidade passiva, arguida pela reclamada, rejeito, uma vez que, em se 

tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no 

art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 3. Superada as 

preliminares referidas e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do NCPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito o pedido merece Juízo 

de Parcial Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas 

estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe às reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que autora realizou compra em 14/02/2019 de 131 

(cento e trinta e uma) ítens no valor total R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e 

seis reais), divididos em 10 (parcelas) parcelas iguais e sucessivas. 

Contudo, o vendedor cancelou a aquisição por seus motivos, sendo 

repassada a informação que a compra seria cancelada. No entanto, as 

reclamadas se permitiram a lançar ao cartão credito do requerente as 10 

(dez) parcelas, impondo por assim que o reclamante ficasse a pagar por 

algo que foi cancelado e que sequer lhe foi entre e usufruído. O Mercado 

Livre e Mercado Pago por sua vez aduziram em síntese que o autor não 

teria acionado os canais de atendimento para informar o ocorrido não 

sendo por assim formulado qualquer reclamação a buscar solução de 

conflitos consumeristas, por assim não teria ocorrido qualquer ilicitude por 

parte das requeridas, bem como aduziu que o valor foi prontamente 

devolvido a administradora do cartão de crédito da parte autora, assim que 

a reclamadas souberam quanto a impossibilidade de entrega da 

mercadoria adquirida. Já o Banco aduziu que os responsáveis por 

eventual cancelamento da aquisição são os dois primeiros demandados, 

pois simplesmente financiou a aquisição, sendo de responsabilidade das 

vendedoras eventuais vícios. Vale destacar que o suposto comprovante 

de restituição da importância dispendida apresentado pelas duas primeiras 

reclamadas não apresenta sequer qualquer nome do beneficiário, bem 

como não atestar qualquer numeração de conferencias a atestar sua 

validade, sendo salutar ressaltar que o banco detentor do cartão sequer 

fez referência a existência de suposta restituição, se tratando por assim 

apenas de meras alegações desprovidas de base probatória, o que acaba 

por evidenciar que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. Pois bem. A responsabilidade das reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação dos serviços da 

reclamada, na medida em que a requerida deixou de fornecer serviço 

adequado a consumidora. Destaco ainda que restou incontroverso nos 

autos a aquisição de produto comercializado pela reclamada, bem como 

que a aquisição fora cancelada, no entanto, o parcelamento continuou a 

ser lançado nas faturas de cartão de crédito da requerente. À vista de 

tais argumentos é que soa jurídico e legal a condenação das reclamadas a 

restituírem ao reclamante a importância das 10 (dez) parcelas que o autor 

comprovou terem sido lançadas indevidamente em suas faturas de cartão 

de crédito, via documentos juntados na inicial no importe total de R$ 

9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais), valor este que deverá ser 

restituído na forma dobrada, uma vez que restou indevidamente cobrado e 

pago pela parte autora após o cancelamento da compra, o que se faz com 

fulcro na norma do art. 42, parágrafo único do CDC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DIREITO 

A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, § 

ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RNEI, 3624/2009, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS 

NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 19/06/2009, Data da 

publicação no DJE 06/07/2009) De igual forma é de se reconhecer o abalo 

extrapatrimonial a que foi submetida a reclamante. Sabido que para a 

configuração do dano moral necessário se faz que haja situação que vá 

além do mero dissabor vivenciado no cotidiano. É dizer, não basta uma 

mera situação de desconforto a que todas as pessoas estão submetidas 

pelo só fato de conviverem em sociedade, devendo para a sua 

configuração que a conduta se mostre substancialmente acintosa a ponto 

de gerar dor, sofrimento, humilhação, insegurança ou instabilidade ao 

ofendido. Nesse passo é de se reconhecer que tal hipótese se perfaz 

claramente pelo que se colhe dos autos. A cobrança na forma como 

subtraiu da reclamante a gerência sobre suas finanças ao passo que 

teve, de modo não mais autorizado, o desconto do valor objeto da 

reclamação, sendo relevante consignar que a reclamante apenas tomou 

conhecimento da manutenção dos lançamentos indevidos quando esse já 

haviam sido efetivados em suas faturas de cartão de crédito, 

impossibilitando-a de buscar o não pagamento daquela importância 

indevida. O ato equivocado da reclamada em promover a cobrança junto 

ao cartão de crédito da reclamante é o que demonstra a ilicitude de sua 

conduta, permitindo assim a esse juízo reconhecer o direito da parte 

lesada em se ver reparada pelo dano moral experimentado. Ora, o 

sofrimento é indiscutível àquele que de modo intempestivo e indevido 

verifica débito que minora de algum modo seu poderio econômico, 

fazendo-o inclusive de maneira que afastava a possibilidade de evita-lo. 

Com esses os fundamentos que me convencem da caracterização do 

abalo extrapatrimonial passível de reparação conforme anota o art. 186 

c/c art. 927, ambos do Código Civil. Assim, caracterizado o dano, importa 

mensurar o quantum é devido a título de reparação do ato ilícito praticado. 

Para se chegar à quantificação da indenização, necessária a verificação 

de acordo com o que orientam os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem assim de modo a dar aplicabilidade à dúplice 

finalidade da indenização que é minorar a dor sofrida pelo ofendido, sem 

que o conduza ao vedado instituto jurídico do enriquecimento ilícito, mas 

também de modo que o valor fixado sirva para desestimular o ofensor da 

prática de tais condutas. Nesse passo é que entendo por prudente ante 

as circunstâncias verificadas nos autos fixar como indenização do dano 

moral o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para tanto. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento nos arts. 5º, V e X, da CF, 186 

e 927 do CC e 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a 

presente demanda para (1º) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as 

Reclamadas a restituírem ao Reclamante EDSANTO FRANCISCO DA SILVA 

a importância de R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais), que deverá 

ser restituído na forma dobrada, uma vez que restou indevidamente 

cobrado e pago pela parte autora após o cancelamento da compra, o que 

se faz com fulcro na norma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo a 

importância ser atualizada desde o desembolso (14/02/2019) pelo IGP-M 

da FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e (2º) 

CONDENAR ainda as Reclamadas a pagarem ao Reclamante danos morais 

na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados da data do 

arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem condenação 

nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo nº. 1000847-66.2019.8.11.0024 Embargados: EVERALDO 

GUARIM FERNANDES e outros Embargante: WILIZ GUARIM FERNANDES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos 

embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros 

advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a 

compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, com razão se 

encontra o embargante. Posto que conforme se observa dos autos o 

acordo entabulado pelas partes não resolveu o pedido de dano moral da 

demanda restando apenas este pendente . Ante o exposto, presentes os 

requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir o erro de 

Julgamento no Id. 24419506. Por pertinência, ante a decisão passo proferir 

édito de julgamento consoante ao pedido de danos morais que baixo 

segue: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o 

autor vendeu a propriedade de uma FIAT STRADA FIRE que os 

demandados jamais teriam realizado a necessária transferência do bem, o 

que teria imposto transtornos a justificar seu pedido de reparação a título 

de danos morais. Incontroverso portanto o descumprimento contratual 

pelos reclamados, o qual se arrasta desde o ano de 2013, impondo que o 

autor fosse protestado e ainda cobrado por diversos imposto decorrentes 

da propriedade que ainda se encontraria em seu nome e responsabilidade. 

Neste sentido, verifica-se o descumprimento contratual dos reclamadas 

decorrente de uma atitude temerária, resultando o seu descumprimento 

contratual em transtornos que extrapolam meros dissabores cotidianos ao 

autor. Ademais, note-se que o abalo moral no caso em mesa dispensa 

prova, bastando a prova da conduta ilícita, como logrou demonstrar o 

autor, que por sua própria natureza permite presumir o dano de ordem 

moral (dano in re ipsa). Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO 

DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITO DO COMPRADOR. 

AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. PAGAMENTO DE TAXA. 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REALIZAÇÃO 

DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE 

DIREITO. DANO MORAL. PRECEDENTES. RECURSO DO BANCO QUE NÃO 

SOFREU CONDENAÇÃO. FALTA INTERESSE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

MAJORAÇÃO. RECURSO DAS EMPRESAS NÃO PROVIDO. RECURSO DO 

BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.” 

(TJPR, 17ª Câmara Cível, AC 890500-8, Rel.: Vicente Del Prete Misurelli, 

Unânime, J. 25.04.2012) A parte autora comprovou que os reclamados 

não realizaram a transferência da propriedade do bem, como igualmente 

não realizaram o pagamentos dos impostos devidos , ressalta-se ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro - 

Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ 4ª T. 

Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 34/285) Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante pelo atraso de mais de 

07 (sete) anos na responsabilidade de alteração de propriedade do bem 

vendido, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular os reclamados a não mais agirem com a negligência que 

restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os reclamados a pagarem o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar os reclamados no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1001224-37.2019.8.11.0024 Reclamante: SILVIO 

FRANCISCO PILLON Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de Ação Anulatória de débito 

fiscal combinada com indenizada por danos morais para tanto aduziu a 

parte autora que que buscava fazer uma simulação de financiamento 

imobiliário, emitiu no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda 

um Certidão Positiva de Débitos nº 0026197283, atestando que o 

Contribuinte possui débito em Dívida Ativa, cuja CDA encontra-se 

registrada sob o nº 2018723272. Em consulta, verificou-se que a CDA 

refere-se à suposta infração por “falta de recolhimento do ITCD - Imposto 

Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação -, cujo valor originário da 

dívida era no importe de R$ 1.898,13 (mil oitocentos e noventa e oito reais 

e treze centavos), que após correção monetária, aplicação de juros e 

multa, chega ao valor atual de R$ 7.610,54 (sete mil seiscentos e dez reais 

e cinquenta e quatro centavos). E que, em 29/05/2014, quando do 

julgamento do Processo Administrativo (e-Process) nº 5266651/2013, que 

discutia o valor do imóvel recebido por herança, restou concedido ao 

Requerente à isenção do valor até então devido a título de ITCD, 

consoante observa-se do Parecer nº 056/2014 emitido pelo Fiscal de 

Tributos Estaduais Por fim, o autor pugnou pela indenização a título de 

danos morais, ante os transtornos ocorridos em importe de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). O Estado não opôs defesa, vide certidão ao Id. 25743373. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

inexistência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do NCPC. 

Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão 

demonstrados nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito o 

pedido merece Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos autos, 

verifica-se que que o débito tributário impugnado (referente ao ITCD – 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos) foi declarado isento em recurso administrativo interposto pela 

parte requerente, conforme declaração da própria SEFAZ (fls. 37 e 
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45/46). Logo, considerando que na certidão de dívida ativa de fls. 53/55 

consta débito tributário referente à ausência de recolhimento do ITCD. 

Assim, há elementos a indicar que o débito em questão já fora declarado 

isento pela própria fazenda pública estadual em procedimento anterior, o 

que demonstra, em sede de cognição perfunctória, a inviabilidade de sua 

cobrança.. Contudo, o dano moral no presente caso, não se caracteriza 

como puro e ou in re ipsa, logo requer para a sua caracterização, a prova 

do prejuízo perpetrado, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

reclamante, nos moldes do art. 373, I do CPC/2015. Como se sabe, o direito 

à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de 

três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais em virtude dos fatos narrados na inicial, 

não se admite a presunção da efetivação do prejuízo. É imprescindível que 

se traga prova cabal do fato alegado, como declinado acima, sendo dever 

da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar 

o direito invocado. Vale destacar que a parte autora afirmou em sede de 

sua inicial estar fazendo apenas uma simulação, ou seja não existiu abalo 

de crédito comprovado posto que tratar apenas de uma hipótese não 

tendo a parte autora que mediante a divida indevidamente registrada 

tivesse perdido qualquer oportunidade de negócio. Assim, in casu, inexiste 

prova nos autos de constrangimento, transtorno, abalo, que fuja da 

normalidade, e que interfira intensamente no psicológico do reclamante 

tornando-se capaz de ensejar a compensação pecuniária a título de danos 

morais, não há razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento nos arts. 5º, V 

e X, da CF, 186 e 927 do CC e 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA a presente demanda para apenas TORNAR DEFINITIVA a 

Tutela de Urgência de ferida ao Id. 24332967 e julgar IMPROCEDENTE o 

pedido de reparação a título de Danos Morais pleiteado. Sem condenação 

nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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Processo nº. 1001038-48.2018.8.11.0024 Reclamante: VALERIA ALVES 

CAMPOS Reclamado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. PRELIMINARMENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM Em contestação, a Reclamada alegou sua Ilegitimidade passiva 

posto não teria realizado qualquer obra na Rodovia Estadual a caracterizar 

sua responsabilidade e por assim seu dever em reparar a reclamante. 

Desta feita, tenho que a preliminar se confunde com o mérito doas autos, 

devendo com esta ser apreciada. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Cuida-se de pedido de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes de acidente de trânsito que VALERIA ALVES CAMPOS 

promove em face da GUAXE CONSTRUTORA LTDA . Informa que em 17 

de setembro de 2018 próximo as mediações da localidade denominada 

Arroz Princesa na rodovia MT 140 que liga os municípios de Campo 

Verde/MT e Nova Brasilândia/MT em um desvio já que maquinas da 

reclamada estavam trabalhando para reparação da Rodovia veio a atolar o 

veículo, NÃO sendo oferecida qualquer ajuda a autora. Afirma ainda que 

água entrou no motor de seu carro, importando em diversos problemas e 

gastos. Assim, requer seja a parte contrária obrigada a pagar os danos 

materiais de seu veículo no importe de R$. 3.692,73 (três mil e seiscentos 

e noventa e dois reais e setenta e três centavos), além de danos morais 

na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A reclamada, por sua vez, 

ao contestar o pedido alegou que não existiriam qualquer elementos de 

prova nos autos a atestar as alegações da autora e que não teria 

prestado qualquer serviço de reparação na Rodovia Estadual 140 a 

caracterizar sua responsabilidade no evento do atoleiro com o veículo da 

autora, razão pela qual deduziu pedido de improcedência da demanda. 

Pois bem, das provas que constam dos autos em especial do depoimento 

colhido da Testemunha arrolada pela autora, sendo a pessoa de 

ELISANGELA MAGALHAES em sede da audiência de instrução é de se ter 

que a Guaxe prestava a época dos fatos serviços na Rodovia Estadual 

que liga os Municípios de Campo Verde/MT a Nova Brasilândia/MT. 

Contudo, a Guaxe por sua vez sequer comprovou que tivesse minimante 

sinalizado a área de sua obra de forma que não expusesse os motoristas 

da rodovia a qualquer risco como ao que aconteceu com a reclamante. 

Assim, verifica-se que o reclamante sequer concorreu para o evento do 

atoleiro, sendo verdadeiramente vítima das circunstancias. Assim, 

impõe-se a Reclamada o dever de ressarcir os danos materiais sofridos 

pela Reclamante, no patamar indicado da inicial. Outrossim, não há como 

negar a existência dos danos morais, notadamente quando se observa 

que o veículo da Reclamante sofreu diversas avarias por culpa exclusiva 

da Reclamada. Ao considerarmos o dano moral no sentido estrito, 

vislumbramos o preenchimento do requisito necessário para sua 

admissão, ou seja, o sentimento moral afetado. A Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, X, determina que: “Art. 5º - ... X - São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” No mesmo sentido, a Jurisprudência: “O dano moral abrange o 

abalo dos sentimentos, quaisquer bens ou interesses pessoais, como 

liberdade, nome, família, honra, integridade física, desgosto, angústia, 

estresse, tristeza, sofrimento, ...” (4ª Câmara Recursal do JEPC – Juiz Dr. 

Adão Sérgio do Nascimento Cassiano – Proc. 01193732557). No caso em 

tela restam comprovados o dano moral, o nexo de causalidade e o ato 

danoso, devendo, portanto, ser condenada a Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos causados injustamente ao Reclamante, tanto os 

de caráter material, quanto os de caráter moral. A indenização por dano 

moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. In casu, verifica-se que os Reclamados deveriam ter 

demonstrado no mínimo a boa vontade de resolver o problema 

amigavelmente, sendo certo que os mesmos agiram de forma desidiosa 

para com o Reclamante. Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é valor condizente qual à ofensa sofrida, mormente quando não 

tem por fito o enriquecimento ilícito, devendo servir como desestímulo a 

novas desídias da Reclamada no trânsito. Consoante ao pedido 

contraposto da reclamada, resta improcedente, mediante culpa 

comprovada da requerida ao evento e não o oposto. DISPOSITIVO Posto 

isso, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, para tanto CONDENO a reclamada a pagar a 

reclamante danos materiais, no valor de R$. 3.692,73 (três mil e 

seiscentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como 

danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão 

ser acrescidos de juros de 1%, atualizadas pelo índice INPC, a partir da 

sentença e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da 

Súmula 16 das Turmas Recursais. Aguarde-se prazo para a interposição 

de recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora terá o prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do trânsito em julgado da 

sentença, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, 

podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da multa 

(Enunciado n.º 106 FONAJE). Sem custas nem honorários, em 
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conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes, via patronos.. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1000882-26.2019.8.11.0024 Reclamante: MARIA LUCIA DA 

CONCEICAO Reclamado: ANTONIO CARLOS MOREIRA CURADO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. ANTE A INEXISTENCIA DE PRELIMINARES, 

passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO. Cuida-se de pedido 

de  i nden i zação  po r  danos  mo r a i s  d e c o r r e n t e s  d e 

desentendimento/discussão ocorrida entre a autora e o reclamado. Para 

tanto informa a autora que após construir um murro sozinha que divide 

sua propriedade com o requerido, este alegou ter sido prejudicado sempre 

existindo xingamentos por parte do ofensor a integridade moral da autora. 

Assim, requer seja a parte contrária obrigada a pagar os danos morais no 

importe de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). O reclamado, por sua vez, ao 

contestar o pedido alegou a inexistência de ato ilícito ou situação vexatória 

a justiçar qualquer condenação em seu desfavor, razão pela qual deduziu 

pedido de improcedência da demanda. Pois bem, das provas que constam 

dos autos em especial do depoimento colhido da Testemunha arrolada pela 

autora, sendo a pessoa de LIDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI, bem como as 

informantes do juízo LACILDA MARIA e MARLENE ALBUQUERQUE em 

sede da audiência de instrução é de se confirmar a existência de 

discussão entre as partes envolvidas em que pese a senhora LIDIA 

afirmar não ter visto a mesma confirma ter muito bem ouvido toda a 

discussão ocorrida na data do dia 05/04/2019, sendo por assim 

incontroversa a existência da discussão entre as parte envolvidas nos 

autos. Contudo, vale destacar que o dano moral, para que seja 

indenizável, deve constituir-se em ato ilícito capaz de atingir um dos 

direitos da personalidade daquele que teria sofrido, bem como as palavras 

irrogadas embora grosseiras, não passam de meros dissabores da vida 

cotidiana, não sendo viável reconhecer configurado o dano 

extrapatrimonial. Nesse sentido, in verbis: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. DESENTENDIMENTO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. 

DISCUSSÃO NÃO PRESENCIADA POR OUTROS CLIENTES. ATO QUE NÃO 

GEROU MÁCULA Á HONRA OBJETIVA DO APELADO E NEM SOFRIMENTO 

CAPAZ DE CARACTERIZAR DANO A SUA HONRA SUBJETIVA. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO PROVIDO. O 

dano moral, para que seja indenizável, deve constituir-se em ato ilícito 

capaz de atingir um dos direitos da personalidade daquele que sofreu. No 

presente caso, as palavras irrogadas pela reconvinda, embora tenham 

sido grosseiras, não passam de meros dissabores da vida cotidiana, não 

sendo viável reconhecer configurado o dano extrapatrimonial. (Apelação 

Cível nº. 201300219563 nº único 0043205-89.2012.8.25.0001 – 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): Osório de 

Araujo Ramos Filho – Julgado em 14/07/2014). (TJ-SE – AC: 

00432058920128250001, Relator: Osório de Araujo Ramos Filho, Data de 

Julgamento: 14/07/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL) (Negritei) Ainda nesse 

sentido: “DANO MORAL. MERA DISCUSSÃO, HONORÁRIOS 

CERCEAMENTO DE DEFESA. 1 – OUVIDA A TESTEMUNHA, DESCABIDO 

OUVI-LÁ NOVAMENTE APENAS PORQUE AS DECLARAÇÕES DESSA 

NÃO AGRADAM A PARTE QUE ARROLOU. 2 – DANO MORAL OCORRE 

QUANDO O ILICITO FOR CAPAZ DE REPERCUTIR NA ESFERA DA 

DIGNIDADE DA PESSOA MERA DISCUSSÃO NÃO CARACTERIZA. 3 – OS 

HONORARIOS, NAS CAUSAS EM QUE NÃO HOUVER CONDENAÇÃO, 

SÃO FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ (CPC, ART. 20, § 

4º). 4 – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-DF – APL: 306595220028070001 

DF 0030659-52.2002.807.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de 

Julgamento: 24/10/2007, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2007, 

DJU Pág. 129 Seção: 3) (Negritei) Outrossim, não há como caracterizar a 

existência dos danos morais, notadamente quando se observa que a falta 

de ressonância na esfera da dignidade da pessoa, sendo em verdade um 

mera discussão. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

das pretensões deduzidas na inicial, declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Aguarde-se 

prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albi. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, via patronos.. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000882-26.2019.8.11.0024 Reclamante: MARIA LUCIA DA CONCEICAO 

Reclamado: ANTONIO CARLOS MOREIRA CURADO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. ANTE A INEXISTENCIA DE PRELIMINARES, 

passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação de 

reparação de danos na qual a parte reclamante pretende a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral 

decorrente de lesão corporal. Afirma o reclamante que, sem qualquer 

motivo, foi agredido pelo reclamado com tapa em seu rosto, o que lhe 

resultou em escoriações pelo corpo, conforme Laudo pericial de Id. 

1160691. Alega ainda que o ocorrido lhe causou transtornos emocionais. 

Em Juízo, o reclamado em sede de sua peça de defesa aduziu apenas que 

não existiriam dos autos os requisitos necessários para a caracterização 

de sua responsabilidade em reparar, se tratando apenas de mero 

aborrecimento. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. Dos documentos juntados aos 

autos, bem como do depoimentos pessoal do autor quando da lavratura de 

seu boletim de ocorrência, bem como do colhimento do depoimento da 

testemunha do Fato em sede da Delegacia, sendo a pessoa de 

ALEXANDRE DIAS DA SILVA, verifica-se que o reclamante foi vítima de 

um crime de lesão corporal, por parte do reclamada, causando-lhe 

inúmeros transtornos, vexames e abalo moral, sendo que os incômodos 

sofridos ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano. Ademais, o 

própria reclamado em sede de defesa confirma o ocorrido se limitando a 

apenas a tecer como tese de defesa que se trataria apenas de um mero 

aborrecimento, assim de certa forma confirmou que agrediu fisicamente o 

reclamante. Pois bem. A Constituição Federal, nos incisos V e X do artigo 

5o, prevê como direito fundamental, a reparação dos danos perpetrados 

contra a honra subjetiva do cidadão. O dano moral, propriamente dito, 

consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o 

sentimento mais íntimo da pessoa, abala a sua honra, a sua personalidade, 

enfim, a dignidade do indivíduo. Atenta-se que para a configuração da 
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ocorrência dos danos morais há que existir nexo de causalidade entre a 

conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. O 

que restou cristalinamente configurado no caso dos autos. De fato, os 

depoimentos da testemunha e da reclamada corroboram com o depoimento 

pessoal da parte reclamante, deixando evidente que as lesões corporais 

foram praticadas pela reclamada. Assim, as provas trazidas aos autos 

dão respaldo a tese sustentada pela parte reclamante que obteve êxito em 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do disposto no 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil de 2015. Nessa senda, o 

dano moral decorre da violação dos atributos da personalidade (honra e 

integridade física) da reclamante, uma vez que a conduta da reclamada 

atingiu tais atributos, provocando-lhe, consequentemente, abalo moral 

passível de indenização, tendo o artigo 12 do Código Civil disposto 

expressamente que aquele que sofrer violação em seus direitos de 

personalidade poderá reclamar perdas e danos. Além disso, quanto à 

violação à honra da reclamante cabe salientar que se trata de dano moral 

in re ipsa (puro), isto é, o dano deriva do próprio fato ofensivo, de forma 

que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral. Assim, tenho que 

a reclamada não logrou êxito em demonstrar excludente de 

responsabilidade civil, sendo que diante da prova constante nos autos 

ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a sua conduta e as 

consequências nocivas à moral e a personalidade da reclamante, 

ensejando a sua responsabilidade civil pelos danos ocasionados. Nesse 

sentido, verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. 

FATO COMPROVADO PELA OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AGRESSÂO VERBAL. OFENSA À HONRA 

SUBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Pelo sistema do livre 

convencimento motivado ou da persuasão racional, vigente em nosso 

ordenamento, o juiz tem total liberdade na apreciação da prova, desde que 

fundamente sua decisão, esclarecendo os motivos pelos quais julgou 

procedente ou improcedente o pedido. O fato do réu/recorrente não 

concordar com a valoração da prova feita pelo Juiz, não macula o 

julgamento feito. 2. O dano moral é a privação ou lesão de direito da 

personalidade, em nada se vinculando a repercussão patrimonial direta. 

Na sua aferição desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou 

vicissitude do cotidiano, considerando-se a efetiva ofensa a direito da 

personalidade da vítima. Sua contrapartida reprovativa consiste na 

imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, tendo por 

objeto a compensação da vítima, a punição do infrator e a prevenção 

quanto a fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 3. A 

agressão verbal injusta ofensiva à honra subjetiva da vítima caracteriza 

dano moral. 4. Na hipótese, restou demonstrado nos autos, por meio da 

prova oral produzida, que o réu/recorrente chamou a autora/recorrida, 

cuidadora de sua mãe idosa, de "incapaz" e "safada", ao ser impedido de 

entrar no apartamento por ordem de seu irmão. A agressão verbal 

proferida contra a vítima foi injusta, ofensiva e desrespeitosa, uma vez 

que ela estava cumprindo ordens de seu patrão, irmão do réu/recorrente, 

e exercendo o seu dever como cuidadora. Presente, portanto, o dever de 

indenizar em face da incontestável ofensa à sua honra subjetiva. 5. A 

litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente 

do dolo processual, na hipótese inexistente. 6. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação.” (Acórdão n. 625301, 

20120110261658ACJ, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

02/10/2012, DJ 11/10/2012 p. 189) (destaquei) “JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO 

FÍSICA PERPETRADA POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1- Evidenciada nos autos a ocorrência de lesões 

corporais leves sofridas por consumidor dentro de supermercado, em 

decorrência de conduta abusiva perpetrada por segurança do 

estabelecimento comercial, configura ato ilícito e rende ensejo à reparação 

a título de danos na modalidade dano in re ipsa, pois o constrangimento 

sofrido pelo autor/recorrido, suplanta o liame de mero aborrecimento, 

irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na 

dignidade da pessoa humana. 2- O valor da indenização por danos morais 

deve ser fixado mediante prudente arbítrio do juiz, em consonância com o 

princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade 

com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Deve ainda o 

magistrado, atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, 

analisando a extensão do dano sofrido, levando ainda em conta as 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a 

reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe nem 

impunidade e reincidência de quem paga. Valor mantido. 3- RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Vencida a recorrente deve responder por custas e 

honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A 

Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 

9.099/95.” (Acórdão n. 597738, 20110111963615ACJ, Relator WILDE 

MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 19/06/2012, DJ 26/06/2012 p. 

156). (destaquei) No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Levando em 

consideração as circunstâncias do caso em tela, em que a reclamante foi 

agredida fisicamente pela parte reclamada resultando nas lesões 

corporais descritas no exame de corpo de delito anexo na inicial, 

devidamente comprovadas por testemunha ouvida em delegacia, não 

restando dúvidas quanto à ocorrência do fato e suas consequências 

jurídicas, além do objetivo de desestimular a prática de ato lesivo à 

personalidade de outras pessoas, com a observância ao princípio que 

veda o enriquecimento sem causa, fixo o valor a ser indenizado em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e assim 

o faço para: CONDENAR o reclamado a pagar ao requerente a título de 

danos morais a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo o 

importe ser corrigido monetariamente pelo INPC/FGV e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir desta data. Deixo de condenar as partes 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Intimem-se as partes, via patronos.. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001241-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, bem como, no mesmo prazo, manifestar-se acerca dos documentos 

de ids. 31505533 e 31506241. COLÍDER, 27 de abril de 2020. Patrícia 

Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002209-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. A. B. (EXEQUENTE)

B. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

FATIMA ADRIANA ARAUJO BACHIEGA OAB - 010.452.471-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos documentos de ids. 

31506248, 31507527 e 31509159, na forma da decisão de id. 26144323. 

Colider/MT, 27 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001409-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.L CARDOSO - ME (EXECUTADO)

VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o 

necessário ao seu prosseguimento, na forma da decisão de id. 25259203, 

ante o resultado infrutífero da penhora de bens. Colider/MT, 27/04/2020 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER/MT, 23704/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000138-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. T. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a) Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos 

pelo autor. COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002235-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 27 de abril de 2020. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001780-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES OAB - SP222131 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001780-84.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

MESSIAS POSSETTI REQUERIDO: PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos; Cuida-se de 

embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela parte 

embargante MESSIAS POSSETTI., em face da decisão proferida. 

Argumenta a parte embargante que não possui mais opções viáveis de 

tratamento de saúde para a doença o qual é portador razão pela qual 

requer a reconsideração do decisório a fim de deferir o pedido liminar. Os 

embargos de declaração foram opostos tempestivamente, consoante 

certidão retro. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do art. 1.022 do CPC, são 

cabíveis os embargos de declaração para aclarar a decisão obscura, 
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eliminar contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. É de 

conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de declaração 

pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que o aludido 

recurso terá efeitos modificativos ou infringentes. Todavia, a atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, 

devendo ser admitida apenas como consequência da correção de 

premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que, 

sanada a omissão/contradição/obscuridade, haja necessidade de 

alteração substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a 

parte embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo 

Juízo quando da fundamentação do decisório, manejando os embargos 

declaratórios em voga com o escopo de modificar o teor da decisão. Com 

efeito, o Juízo prolator da decisão embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou seu convencimento no sentido de que, o 

pedido liminar não tem como ser acolhido, uma vez que a Lei 13.269/16, 

que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes 

diagnosticados com neoplasia maligna, foi suspensa por decisão liminar do 

Supremo Tribunal Federal na ADI 5501. Ora, a omissão a que se prestam a 

sanar os embargos de declaração é aquela relacionada à ausência de 

apreciação dos pedidos formulados pelas partes; a obscuridade consiste 

na falta de clareza na fundamentação e; a contradição da decisão 

corresponde aos fundamentos do próprio julgado - jamais a contrariedade 

à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos 

autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto na decisão 

objurgada. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta 

a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o não acolhimento do 

recurso é medida que se impõe. Repise-se que é a existência efetiva de 

omissões, obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico 

dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a 

complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional 

aquelas máculas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, pois 

tempestivo, e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão nele deduzida, vez 

que não presentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 

Consigne-se que o manejo do recurso de embargos de declaração com 

fim meramente protelatório é passível de penalidade, na forma da lei. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001432-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BIRTCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001432-37.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MANOEL 

BIRTCHE REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Trata-se de ação ordinária de ressarcimento 

de despesas médico-hospitalares c.c. dano moral proposta por MANOEL 

BIRTCHE em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Aduz o Requerente, em síntese, 

que é beneficiário de plano de saúde junto à Requerida e que no ano de 

2016 foi diagnosticado com ‘Estenose Aórtica Grave’, tendo que ser 

submetido a procedimento cirúrgico. Relata que após solicitar a 

autorização para atendimento no Hospital Santa Catarina, esta lhe fora 

negada pela requerida, sob a alegação do referido hospital não ser 

credenciado à rede. Dessa forma, em razão da negativa realizou o 

procedimento de forma particular, despendendo o valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) para pagamento da equipe médica, despesas 

hospitalares no valor de R$ 244.408,03 (duzentos e quarenta e quatro mil 

quatrocentos e oito reais e três centavos) e ainda o valor de R$ 608,45 

(seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente a exames 

pós-cirúrgicos, totalizando o montante de R$ 285.016,48 (duzentos e 

oitenta e cinco mil, dezesseis reais e quarenta e oito centavos), pelo que 

requer o reembolso integral dos valores despendidos, bem como 

compensação moral. A inicial foi recebida e designou-se audiência de 

conciliação a qual restou infrutífera. Em contestação, a parte requerida 

alegou a ausência de cobertura para atendimento em hospital de alto 

custo, aduziu que todos os procedimentos efetivamente solicitados e que 

dispunham de cobertura contratual foram autorizados, razão pela qual 

socorreu de atendimento privado por mera liberalidade. Daí requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação acostada 

aos autos. Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

sucinto relatório. DECIDO. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, prescindindo o feito de produção de outras provas, 

passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 

Assiste razão à parte requerida. Em que pese a insurgência da parte 

requerente na sua peça exordial, não se pode compelir o plano de saúde 

ao custeio de tratamento médico por profissional/hospital não credenciado 

da sua rede, ainda mais quando existente uma rede referenciada de sua 

titularidade para tanto, tal como exposto nos autos. Neste ínterim, 

verifica-se que a parte autora decidiu realizar o aludido procedimento junto 

a hospital e equipe médica não credenciados pelo plano de saúde réu, 

quando ele poderia ter sido realizado por meio do plano contratado, 

conforme consignado dos autos e na própria peça defensiva. Assim 

sendo, conclui-se que o réu não se negou a disponibilizar o tratamento 

médico, mas apenas se insurgiu quanto ao fato de a parte autora 

pretender a cobertura para realização do tratamento junto a 

hospital/equipe médica profissional que não faz parte da sua rede 

credenciada. Quanto ao assunto, de se destacar o artigo 17 da Lei n. 

9.656/98, na sua primeira parte, que garante aos consumidores e 

beneficiários dos planos de saúde a manutenção, ao longo da vigência 

dos contratos, de rede de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais, 

credenciados ou referenciados. No caso, é possível constatar que o réu 

está cumprindo com o determinado na legislação, já que, aparentemente, 

mantém estabelecimentos credenciados que suprem as necessidades 

médicas do paciente. Em casos semelhantes aos dos autos já se 

posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO 

CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO. CLÁUSULA EXPRESSA. 

ASSINATURA DA CONTRATANTE AO LADO DA CLÁUSULA. PARTE 

AUTORA CONSCIENTE DA AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO 

HOSPITAL . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANO 

MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE 

REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPRCA. 

SENTENÇA REFORAMADA. RECURSO DE KEITTY LILIAN CAMICIA BIONDO 

DE SOUZA DESPROVIDO. SETENÇA REFORMADA. RECURSO DE UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

PROVIDO. 1. As cláusulas restritivas, em contrato de adesão, quando 

redigidas com destaque permitindo ao consumidor imediata compreensão 

atendem à exigência do art. 54, § 4º, do CDC, de forma que não há falar 

em nulidade ou em abusividade. 2. A cláusula que exclui a 

cobertura/ressarcimento de tratamento em hospital de alto custo é 

expressa, lícita e não abusiva. O art. 16, X da Lei 9.656/1998, que 

regulamentou os planos de saúde, permite que as operadoras delimitem a 

área geográfica de abrangência do contrato, inexistindo, portanto, 

abusividade no limite imposto pela Operadora do Plano de Saúde. 3. O c. 

STJ sedimentou entendimento que é admitida a possibilidade de o contrato 

de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor 

(desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil 

compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do 

Consumidor) (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). 4. Em caso de 

sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários 

advocatícios serão proporcionalmente distribuídos. 5. Sentença 

reformada.” (TJMT, N.U 0007109-74.2014.8.11.0040, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no 

DJE 13/03/2020) Ressalte-se, ainda, que a realização de procedimento ou 

tratamento mediante a utilização do plano de saúde em 

hospital/profissional não credenciado depende da demonstração de 

impossibilidade de utilização da rede credenciada, de indisponibilidade do 

tratamento ou procedimento nos hospitais/profissionais credenciados, de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 423 de 935



falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento na 

rede, não havendo demonstração da ocorrência de qualquer dessas 

hipóteses nos autos. O autor não ficou desassistido, não podendo exigir 

da parte ré o reembolso de despesa realizada em hospital não 

credenciado, de sua escolha, impondo à parte requerida o custeio de 

tratamento. Assim, vê-se que a conduta da parte ré tem pleno respaldo 

legal, pelo que acolho integralmente os argumentos apresentados na 

contestação para reconhecer a improcedência do pedido do autor. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas 

do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça gratuita.. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000248-75.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO TARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000248-75.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: RONALDO TARGA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, 

em que são partes as em epígrafe. A liminar de busca e apreensão do 

veículo foi deferida. O bem foi apreendido e depositado, conforme certidão 

do oficial de justiça. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

peça contestatória requerendo a descaracterização da mora pela suposta 

cobrança de encargos abusivos. Impugnação à contestação acostada 

aos autos. Com isso, a parte requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado do pedido. É o relatório. Fundamento e DECIDO. De início, 

observa-se que a prova documental juntada é suficiente para o deslinde 

da causa, desnecessária a produção de prova pericial, tendo as partes 

celebrado contrato de cédula de crédito bancário com pacto acessório de 

alienação fiduciária e como garantia veículo automotor. Quanto à 

abusividade dos juros, é permitida a sua capitalização, consoante 

reiterada orientação jurisprudencial, aqui adotada, pois a capitalização 

constou de modo expresso no contrato, tendo em vista que a taxa anual 

não é a soma de 12 taxas mensais, o que é de fácil verificação, 

consoante entendimento jurisprudencial pacificado: “Súmula 541 - A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” (STJ, Segunda Seção, aprovada em 10/06/2015, 

DJe 15/06/2015). É entendimento assente no c. Superior Tribunal de 

Justiça que as normas introduzidas pela Lei Federal nº 4.594/64 (artigo 4º, 

inciso IX) derrogaram o limite de 12% ao ano para taxa de juros 

remuneratórios, prevista no Decreto nº 22.626/33, no que se refere a 

instituições do sistema financeiro nacional, posição já adotada pelo c. 

Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 596, salvo as exceções de 

legislação especial, ou seja, admite-se a validade e a recepção dessas 

normas pela CF/88. O parágrafo 3º do artigo 192 da CF/88 foi revogado 

pela Emenda Constitucional nº 40/2003. Assim, os encargos cobrados 

pelo banco não divergem do que foi pactuado, refletem as altas taxas no 

mercado, de conhecimento notório, sem que isso caracterize cobrança 

ilegal ou abusiva, ou aumento arbitrário do lucro. As taxas do contrato não 

se mostram substancialmente superiores à taxa média do mercado para 

pessoas físicas aplicada pelas instituições financeiras . Outrossim as 

cláusulas foram livremente pactuadas e suficientemente explicadas no 

contrato, não havendo violação ao direito do consumidor. Ainda, o art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei número 911/69, com redação dada pela Lei número 

13.043/14, impõe que, no caso de inadimplemento de obrigação garantida 

por alienação fiduciária, “a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. A propósito, o Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo já se decidiu que: CONTRATOS 

BANCÁRIOS - Financiamento para aquisição de veículo - Ação revisional - 

Improcedência - Cédula de crédito bancário firmada em 11/8/2017 - 

Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automática 

revisão, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da 

comum - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro - Contrato 

firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/10 - Precedente STJ 

(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Tarifas de 

registro de contrato e de avaliação de bem (TAG) - Validade da 

contratação e cobrança (Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento 

do REsp repetitivo 1.578.553/SP) - Seguro de Proteção Financeira - 

Ausência de vício - Regularidade da contratação e cobrança (Tese 2.2, 

firmada no REsp repetitivo nº 1.639.320/SP) - Sentença mantida - Recurso 

desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), 

observada gratuidade de justiça e NCPC, art. 98, §3º. (TJSP; Apelação 

Cível 1052351-34.2017.8.26.0002; Relator (a): José Wagner de Oliveira 

Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 

03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019). Ainda: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. SÚMULAS 539 E 

541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

HOUVE PLENA CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ DA CORTE SUPERIOR. 

TARIFAS. CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO 

E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 

ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. 

PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. HIPÓTESE 

ESTRANHA AO CONTEXTO DO ARTIGO 125 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. 

ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO 

RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ainda que 

reconhecida a incidência das normas consumeristas, não há razão para 

discutir a respeito do percentual dos juros e de sua capitalização, por ser 

cabível a sua aplicação nos contratos com as instituições financeiras, 

como na hipótese (Súmulas 539 e 541 do STJ). Ausente prova do 

desequilíbrio da relação jurídica, prevalece a autonomia da vontade, pois. 

2. Segundo entendimento adotado pela 2ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, com caráter repetitivo, é possível a cobrança das tarifas de 

cadastro, de avaliação do bem, de registro de contrato e de seguro de 

proteção financeira. Os encargos administrativos e seus valores foram 

livremente pactuados no contrato, inexistindo abuso ou onerosidade 

excessiva. Sua cobrança, portanto, apresenta-se legítima. 3. A situação 

trazida aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas 

no artigo 125 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao 

artigo 70 do CPC-1973). Além disso, o procedimento de que cuida o 

Decreto-lei nº 911/69 não autoriza a denunciação da lide. 4. Diante desse 

resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba 

honorária sucumbencial a R$ 800,00. (TJSP; Apelação Cível 

0009474-49.2014.8.26.0084; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 

31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5ª Vara; 

Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019). Nesse 

contexto não há que se falar de devolução (simples ou em dobro) a ser 

feita, pois as tarifas foram regularmente cobradas. Há, portanto, 

presunção de legalidade da cobrança das tarifas e despesas pelos 

serviços de intermediação do financiamento prestados à parte requerente, 

visto que ela mesma assumiu e contratou por sua própria vontade,valendo 

salientar que tais informações estão suficientemente claras no contrato. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 66-B da Lei n. º 4.728/65 e no 

2° e seus parágrafos do Decreto-lei n. º 911/69, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da 

instituição financeira requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais FIXO no 

mínimo legal (10%). Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, procedendo às anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000985-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GARCIA FISCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000985-49.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

APARECIDA GARCIA FISCHER EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por APARECIDA GARCIA FISCHER contra a sentença emanada 

deste Juízo. A parte embargante argumenta, em síntese, haver 

contradição no decisório, uma vez que este Juízo extinguiu a fase de 

cumprimento de sentença, sendo que ainda pende de pagamento os 

precatórios pertencente a peticionária. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, 

observado o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 

1.023 do CPC. No mérito, o pedido da parte embargante merece 

acolhimento. Com efeito, verifica-se que este Juízo extinguiu a fase de 

cumprimento de sentença em razão do pagamento do RPV 

correspondente aos honorários advocatícios. Todavia, verifica-se que 

ainda pende de pagamento os precatórios pertencente a parte exequente, 

ora embargante. E conforme aduz o art. 924, inciso II, do CPC, ocorre a 

extinção da execução quando a obrigação for satisfeita. Ante o exposto, 

DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes embargos 

declaratórios, para sanar a contradição da sentença prolatada e, com isso 

a REVOGO, nos termos do art. 1.022 do CPC. Com isso, aguarde-se em 

Secretaria o pagamento do precatório já expedido. Realizado o pagamento, 

à conclusão para a devida extinção da fase de cumprimento de sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000152-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000152-60.2019.8.11.0009. AUTOR(A): PMH 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REU: BIOSEG 

DIAGNOSTICOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA contra a 

sentença emanada deste Juízo. A parte embargante argumenta, em 

síntese, haver omissão no decisório em relação a não fixação de juros de 

mora e correção monetária, bem ainda obscuridade em relação à base de 

incidência dos honorários advocatícios fixados. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois 

tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos 

contidos no art. 1.023 do CPC. No mérito, o pedido da parte embargante 

merece acolhimento. Com efeito, verifica-se que este Juízo não fixou juros 

e correção monetária sobre o título executivo judicial, o qual foi constituído 

de pleno direito, bem ainda restou obscura a base de incidência dos 

honorários advocatícios fixados. No que ao débito, haverá incidência de 

correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos desde o vencimento de cada título, até a data do efetivo 

pagamento, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 283/STF. O TERMO 

INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO 

VENCIMENTO DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES 

RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A 

decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, 

no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora 

e da correção monetária é a data do vencimento do título, incidindo a 

Súmula 83/STJ.(...).” (STJ - AgInt no AREsp 1461997/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, 

DJe 22/10/2019) - sem destaques no original. Já em relação aos 

honorários advocatícios, vê-se que realmente a base de incidência foi 

fixada de forma equivocada. Vejamos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB 

A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE 

COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO 

NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO 

SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 

85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor 

da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. 

Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores 

é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

(...)” (STJ - AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) - sem 

destaques no original. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão 

constante nos presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão e 

obscuridade da sentença prolatada, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

fazendo constar em seu dispositivo e disposições finais: “III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) 

judicial(is), na forma do art. 701, § 2º, do citado diploma legal, com a 

incidência de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos desde o vencimento de cada título, até a data 

do efetivo pagamento, nos termos do art. 397, caput e 406, ambos do 

Código Civil c.c. art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC” INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE no que couber a sentença retro, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRACON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000494-37.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO OAB - MT23761/O (ADVOGADO(A))

MARIANA LAZARA MACHADO DAMACENO OAB - 024.746.521-67 

(REPRESENTANTE)

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação das Advogadas da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca da justificativa e 

documentos apresentados pela parte Executada. Colider/MT, 27 de abril de 

2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000518-65.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000518-65.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: JOSE FERNANDES DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Colíder/MT, em 

face de José Fernandes da Silva, ambos devidamente qualificados. Após 

o recebimento da inicial ao ID 30712883, o exequente manifestou ao ID 

30938090, informando a existência de litispendência, pugnando pela 

extinção do feito sem resolução do mérito. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, assiste razão o exequente, visto 

que os fatos versados nestes autos são idênticos aos de nº 

1000367-02.2020.8.11.0009, o qual tramita perante a Primeira Vara Cível 

desta comarca de Colíder/MT, de onde se pode extrair as mesmas partes, 

causa de pedir e pedidos. Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência 

nesta ação em relação ao feito n. 1000367-02.2020.8.11.0009, razão por 

que DECLARO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. Sem custas. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000517-80.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000517-80.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: JOSE CORREA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Colíder/MT, em 

face de José Correa Silva, ambos devidamente qualificados. Após o 

recebimento da inicial ao ID 30712884, o exequente manifestou ao ID 

30938074, informando a existência de litispendência, pugnando pela 

extinção do feito sem resolução do mérito. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, assiste razão o exequente, visto 

que os fatos versados nestes autos são idênticos aos de nº 

1000364-47.2020.8.11.0009, o qual tramita perante a Primeira Vara Cível 

desta comarca de Colíder/MT, de onde se pode extrair as mesmas partes, 

causa de pedir e pedidos. Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência 

nesta ação em relação ao feito n. 1000364-47.2020.8.11.0009, razão por 

que DECLARO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. Sem custas. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001488-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001488-70.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOAO 

LUIZ NETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Amparo 

Social ajuizada por João Luiz Neto em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor, 

em síntese, que se encontra incapacitado para exercer seu labor de 

costume e que não possui meios para sustento próprio e de sua família. 

Afirma ainda que requereu o benefício em 06/11/2015, todavia, o teve 

negado. Logo, inconformado com a decisão administrativa, propôs a 

presente ação. Com a inicial vieram os documentos. A exordial foi 

recebida ao ID. 10220319, momento deferido os benefícios da justiça 

gratuita, determinada a realização de estudo social e perícia médica, bem 

como a citação da requerida. Aportou aos autos o resultado do estudo 

social realizado junto a requerente, ID. 10966679 e perícia médica ao ID. 

18024647, na qual constatou-se que o requerente encontrava-se à época 

da perícia com 65 (sessenta e cinco) anos. Instada a se manifestar, ao ID. 

19521285, a parte requerente manifestou concordância ao laudo pericial. 

Em seguida, devidamente citada e intimada para apresentar defesa e 

manifestar-se acerca do estudo social e laudo pericial, a requerida 

apresentou contestação ao ID. 19522741, pugnando pela improcedência 

da ação. Ao ID. 25805426 fora certificado a intempestividade da 

contestação apresentada pela requerida. Por conseguinte, fora 

determinado a intimação do Parquet para se manifestar acerca do estudo 

social bem pugnar pelo que entender de direito (ID. 2938960). Por fim, o 

Parquet apresentou parecer ministerial favorável, opinando pela 

procedência dos pedidos formulados na exordial, para que seja deferido o 

auxílio assistencial em virtude da idade do requerente. Vieram-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 - Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I e II do art. 

355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349.” 2 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, 

não havendo preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe 

que: “Art. 203 -A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei.” Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: “Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social”. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: “Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...)” Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender 

dos dispositivos supra, que são dois os requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. In casu, quanto ao primeiro 

requisito (I) (pessoa idosa), tenho como plenamente preenchido e 

comprovado nos autos, tendo em vista que o requerente encontra-se 

atualmente com 66 anos de idade (documento pessoal de ID. 9563774). 

Quanto ao segundo requisito (II), qual seja, a renda per capita familiar 

inferior a ¼, seu preenchimento encontra-se consubstanciado no estudo 

social (V – Relatório Social), de onde se extrai que: “[...] A Sra. Estela 

(genitora) é analfabeta, aposentada com 937,00 e pensionista com 937,00, 

mas paga 400,00 mensais para advogado [...] O Sr João tem retardo 

mental e diabetes, não tem escolaridade, dificuldade de aprendizagem [...] 

Família só possui a casa de patrimônio. Segundo a Sr Estela tem um gasto 

em média de 600,00 por mês, e também é sua outra filha a Sr Rosa Pereira 

França que reside em outro endereço [...] que faz compra de alimentos e 

medicações, pois nem ela e nem os filhos tem condições de sair de casa e 

resolver questões de comercio, dinheiro e banco sem ajuda de alguém. 

Família em vulnerabilidade social e econômica [...].” (SIC) – ID. 10966679. 

Além do mais, do Parecer Técnico, extrai-se ainda que: “[...] Através do 

informado e observado nota-se que a família é vulnerável socio e 

economicamente, apesar da genitora ter 02 benefícios previdenciários, 

não está sendo suficiente para manter todas as despesas, devido ao 

grande custo no tratamento de saúde dos 03 membros do grupo familiar. É 

importante considera que a provedora de renda está com idade avançada, 

sendo importante o filho ter uma renda mínima para garantir sua 

sobrevivência, pois devido ao retardo mental sempre vai depender de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 426 de 935



ajuda de alguém.[...].” (SIC) ID. 10966679. Pois bem. Tendo em vista o 

parecer favorável do Ministério Público e, corroborando com o 

entendimento majoritário da jurisprudência, entendo ser imprescindível a 

concessão do beneficio pleiteado, ante a condição de miserabilidade 

comprovada nos autos bem como em razão da idade do requerente (66 

anos). Nesse sentido: “EMENTA: ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. REQUISITOS LEGAIS 

ATENDIDOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. (...) 4. O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 

4374/PE sinalizou compreensão no sentido de que o critério de renda per 

capita de 1/4 do salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a 

miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias 

concretas do caso analisado. 5. [...] 6. O Estudo social e a prova 

testemunhal de fls. 130/131 e 138/139 demonstram que o núcleo familiar 

era composto pelo autor, sua genitora e dois irmãos menores. A renda da 

família advém da pensão percebida pela genitora no valor de R$ 700,00. 

Miserabilidade da família constatada. 7. DIB: cessação administrativa. 8. 

Atrasados: correção monetária e juros moratórios conforme Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. 

Remessa oficial parcialmente provida, item 8. Implantação imediata do 

benefício, nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. (Remessa 

Ex Officio nº 0033149-79.2014.4.01.9199/MG, 2ª Turma do TRF da 1ª 

Região, Rel. Francisco de Assis Betti. j. 27.01.2016, unânime, e-DJF1 

26.02.2016). (Grifo nosso) “EMENTA: ASSISTENCIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA 

PROCEDENTE MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O benefício 

de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com 

renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é capaz de 

prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de 

deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não 

excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade. 

Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. Outro benefício assistencial 

ou previdenciário, de até um salário mínimo, pago a idoso, ou 

aposentadoria por invalidez de valor mínimo paga à pessoa de qualquer 

idade, não deverão ser considerados para fins de renda per capita; 

deve-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do cômputo para aferição 

do  requ i s i t o .  P receden tes .  ( . . . )  (Ape lação  C íve l  n º 

0025747-73.2016.4.01.9199/GO, 2ª Turma Suplementar do TRF da 1ª 

Região, Rel. Francisco de Assis Betti. j. 24.08.2016, unânime, e-DJF1 

15.09.2016). (Grifo nosso) D’ outra banda, no que tange ao termo inicial do 

benefício, consoante entendimento jurisprudencial, in casu, tenho que é 

devido o pagamento do Amparo Social – BPC desde a data da entrada do 

requerimento administrativo indeferido (DER – 06/11/2015 – ID. 9563818). 

Nessa toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos 

que ora transcrevo: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão do 

benefício de prestação continuada denominado Amparo Social à Pessoa 

Portadora de Deficiência Física e ao Idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, 

Lei 8.742/93) exige apenas a comprovação de que a parte requerente é 

deficiente e/ou idosa e que não possui meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo que, nos termos do 

art. 21 da Lei n. 8.742/93, o referido benefício tem caráter temporário e 

não gera direito à percepção do 13º (décimo terceiro) salário. (...) 3. O 

termo inicial do benefício será a data do requerimento administrativo. Não 

havendo requerimento, será a data da citação ou a data do laudo. 4. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a 

partir da sua vigência. 5. Honorários advocatícios, de 10% da 

condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. (...) 7. Apelação do 

INSS desprovida; remessa oficial parcialmente provida, para adequar a 

forma de imposição de juros aos termos do voto. (TRF1 – AC 

00329872620104019199, Primeira Turma, Relator Des. Fed. Jamil Rosa de 

Jesus Oliveira, Jul. 4/11/2015, pub. 20/01/2016)”. (Grifo nosso) Assim, 

verifica-se que o requerente se enquadra no rol dos beneficiários 

contemplados com a prestação continuada, nos exatos termos da Lei 

8.742/93. Ex positis, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a pagar ao 

requerente, Sr. João Luiz Neto, o benefício de Amparo Social – BPC no 

importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data da entrada do 

requerimento administrativo indeferido (DER – 06/11/2015 – ID. 9563818), 

devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para 

implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da 

Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 317.602.881-15 ou 

317.802.881-15 Nome da Mãe: Estela Pereira dos Santos Sobrinho. Nome 

da segurada: João Luiz Neto. Endereço do segurado: Rua Cuiabá, número 

1243, Setor Leste, CEP: 78.500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: 

Amparo Social - BPC. DIB: 06/11/2015 – data da entrada do requerimento 

administrativo – DER. Renda mensal atual: um salário mínimo. 4 - 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implantação do benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias. Para tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais 

para cumprimento da presente decisão, em especial, realizando a 

implantação do benefício. 5 - Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 6 - DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; 

c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7 - Por essa mesma razão, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo 

sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 8º, Código de Processo Civil 

e Súmula 111 do STJ). 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens. 10 - Diante da eventual preclusão 

da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 

496, § 3º Código de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as cominações 

e baixas de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NUNES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que, autorizado pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA 

(verso), e art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 

2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 27 de abril de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001733-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RUAS SOARES ZORTEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 27/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002045-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BAZZAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 27 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DUANY CARMO COSTA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001481-78.2017.8.11.0009. AUTOR(A): DUANY 

CARMO COSTA BAPTISTA REU: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DUANY CARMO COSTA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001481-78.2017.8.11.0009. AUTOR(A): DUANY 

CARMO COSTA BAPTISTA REU: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000981-41.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 27/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001629-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PIRES DE MEDEIROS (REU)

TANIA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001629-89.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. RÉU: 

JAIR PIRES DE MEDEIROS, TANIA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS 

MEDEIROS Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE” ajuizada por 

PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., em face 

de JAIR PIRES DE MEDEIROS e TÂNIA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS 

MEDEIROS, todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, as partes juntaram aos autos acordo entabulado ao ID 21195556, 

pugnando pela homologação e consequente extinção do feito. É a síntese 

do necessário. DECIDO. 1 - Analisando os autos, verifico que houve 

acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam 

pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO de ID 21195556, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais pelo requerente, conforme acordado. 2 - INTIME-SE o perito 

nomeado nos autos, para informar acerca da desnecessidade de 

realização de perícia, em razão do acordo entabulado entre as partes 

colocando fim ao litígio. 3 – DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

depositados anos autos, inclusive os correspondentes aos honorários 

periciais, vez que não haverá mais perícia, portanto, EXPEÇA-SE o 

competente alvará, observando-se a Secretaria a conta bancária indicada 

ao ID 21214526. CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O 
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juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação”. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001865-70.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001865-70.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA CAMARGO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 27 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DOS REIS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 27 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001822-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALENI SILVINA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 27 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001730-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE BERTO PAQUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. COLÍDER, 

27/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001270-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON FABIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COLIDER Processo n. 1001270-42.2017.8.11.0009 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO ID. 29072734. Cuiabá, 27 de abril de 2020. TECNICA 

JUDICIÁRIA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-10.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MESSIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000942-10.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ANTONIO 
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MESSIAS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 25 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-77.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ODACYR VIOTTO JANUARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000944-77.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ODACYR 

VIOTTO JANUARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-62.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000945-62.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EVANDRO 

PATRICIO RIBEIRO SERAFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-84.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000950-84.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:SERGIO 

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000225-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO FELIPE MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SIMONE CONSTANTINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000225-66.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 

ME EXECUTADO: EGIDIO FELIPE MOREIRA DA SILVA, SIMONE 

CONSTANTINO Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. A desistência da ação é um ato 

unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição 

processual. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no 

sentido de que, em se tratando de procedimento sumaríssimo, para a 

homologação do pedido de desistência da ação não é, em regra, 

necessária a anuência da parte requerida. Neste sentido é o enunciado n. 

90 do FONAJE: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Perlustrando-se os 

autos verifica-se que não há indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária, não existindo óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte requerente. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o 

mérito. ISENTO do pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 9.099/95. Transitado em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALVO FAGUNDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001991-91.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: AGUINALVO FAGUNDES Vistos etc. 

Relatório dispensado em razão do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. 

Perlustrando os autos, denoto que a parte embargante, em verdade, 

discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo quando da fundamentação da 

sentença, manejando os embargos declaratórios em voga como escopo 

modificar o teor da decisão. Com efeito, o Juízo prolator da sentença 

embargada, em análise às circunstâncias dos autos, ditou o seu 

convencimento no sentido de que a microempresa e a empresa de 

pequeno porte quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. Ora, a 

omissão a que se prestam a sanar os embargos de declaração é aquela 

relacionada à ausência de apreciação dos pedidos formulados pelas 

partes, a obscuridade consiste na falta de clareza na fundamentação e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 430 de 935



contradição da decisão corresponde aos fundamentos do próprio julgado, 

jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito 

menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto 

na sentença objurgada. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de 

mácula apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Repise-se que é a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições o que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, o que 

pretende a parte embargante nada mais é do que a reconsideração da 

decisão, isto é, que um Magistrado da mesma instância revise a sentença 

prolatada por seu par. Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos 

expostos na decisão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão constante nos 

presentes embargos declaratórios, por não haver, s.m.j., nenhuma 

omissão na sentença prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que 

a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colider-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010791-91.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010791-91.2014.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA EDNA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc. Relatório dispensado em razão do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 

48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso 

I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre 

outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes 

na sentença. Perlustrando perlustrando os autos, denoto que a parte 

embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo 

quando da fundamentação da sentença, manejando os embargos 

declaratórios em voga como escopo modificar o teor da decisão. Com 

efeito, o Juízo prolator da sentença embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou o seu convencimento no sentido de 

existência de prática de ato ilícito pela parte reclamada. Ora, a omissão a 

que se prestam a sanar os embargos de declaração é aquela relacionada 

à ausência de apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a 

obscuridade consiste na falta de clareza na fundamentação e a 

contradição da decisão corresponde aos fundamentos do próprio julgado, 

jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito 

menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto 

na sentença objurgada. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de 

mácula apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Repise-se que é a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições o que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, o que 

pretende a parte embargante nada mais é do que a reconsideração da 

decisão, isto é, que o Magistrado revise a sentença prolatada por ele 

mesmo ou seu par. Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos 

expostos na decisão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão constante nos 

presentes embargos declaratórios, por não haver, nenhuma omissão na 

sentença prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. Consigne-se que o manejo 

do recurso de embargos de declaração com fim meramente protelatório é 

passível de penalidade, na forma da lei. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colider-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010791-91.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010791-91.2014.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA EDNA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc. Relatório dispensado em razão do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 

48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso 

I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre 

outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes 

na sentença. Perlustrando perlustrando os autos, denoto que a parte 

embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo 

quando da fundamentação da sentença, manejando os embargos 

declaratórios em voga como escopo modificar o teor da decisão. Com 

efeito, o Juízo prolator da sentença embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou o seu convencimento no sentido de 

existência de prática de ato ilícito pela parte reclamada. Ora, a omissão a 

que se prestam a sanar os embargos de declaração é aquela relacionada 

à ausência de apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a 

obscuridade consiste na falta de clareza na fundamentação e a 

contradição da decisão corresponde aos fundamentos do próprio julgado, 

jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito 

menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto 

na sentença objurgada. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de 

mácula apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Repise-se que é a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições o que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, o que 

pretende a parte embargante nada mais é do que a reconsideração da 

decisão, isto é, que o Magistrado revise a sentença prolatada por ele 

mesmo ou seu par. Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos 

expostos na decisão, cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão constante nos 

presentes embargos declaratórios, por não haver, nenhuma omissão na 

sentença prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. Consigne-se que o manejo 

do recurso de embargos de declaração com fim meramente protelatório é 

passível de penalidade, na forma da lei. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colider-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerida(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02 de julho de 2020, às 13:15 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02 de julho de 2020, às 13:15 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-39.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LENIO FIGUEIREDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000953-39.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LENIO 

FIGUEIREDO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA MARQUES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001855-26.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SEBASTIAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s 

do(a)Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, 

acostado aos autos no ID. 31550797, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001868-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE CASSIA ROCHA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, 

acostado aos autos no ID. 31548390, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002077-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o teor da 

manifestação e comprovante de pagamento id. 31565571, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001263-79.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE SOUZA PEXE GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, 

acostado aos autos no ID. 31552641, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001628-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, 

acostado aos autos no ID. 31550798, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIANY CAROLINA ALMEIDA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente (s) e 

executada (s) por intermédio de seus procuradores, para ciência da 

certidão da contadoria id. 30570550 e cálculos id. 30570555, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-89.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MOTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001778-03.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001778-03.2019.8.11.0046 VISTOS em substituição. 

Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas. Na mesma oportunidade em consonância com o 

princípio da celeridade processual intimem-se as partes para que caso 

queiram apresentem perante este juízo para posterior apreciação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e IV do art. 357, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

27 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001385-78.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFRESA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001385-78.2019.8.11.0046. LITISCONSORTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: FARMACIA CONFRESA LTDA - ME, 

MAYCON HENING BRITO DA SILVA, DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES 

VISTOS em substituição. I - Comunique-se o juízo deprecante acerca da 

distribuição da mesma, caso já não tenha o feito. II - Requisite-se o 

recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial de justiça pela 

parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e se necessário o for. III- Decorrido o prazo 

sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem 

independente de novo despacho. IV - Caso recolhido, encaminhem-se os 

autos ao distribuidor para certificação acerca do devido recolhimento ou 

sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme deprecado, servindo a 

presente de mandado, devendo a mesma ser cumprida no prazo 

assinalado e na sua ausência em 10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos 

moldes do art. 372, C.N.G.C./MT. V - Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001776-33.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001776-33.2019.8.11.0046. AUTOR(A): JOSE 

NAMBIKWARA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Por 
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questão de economia processual, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 

(quinze) dias. Na mesma oportunidade em consonância com o princípio 

supra, bem como o da cooperação processual poderão as partes 

apresentar perante este juízo para posterior apreciação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV do art. 357, CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de 

abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000332-62.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

IVANIL RINALDI (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA 

LACERDA (REQUERIDO)

MARCELO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, fica a parte autora intimada para se 

manifestar acerca de documentos juntados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000921-20.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIRLI REHDER FRITSCH (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, uma 

vez que o comprovante apresentado nos autos refere-se ao pagamento 

das custas e taxas judiciais. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-32.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000819-32.2019.8.11.0046. AUTOR(A): P. N. P. 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Por 

questão de economia processual, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 

(quinze) dias. Na mesma oportunidade em consonância com o princípio 

supra, bem como o da cooperação processual poderão as partes 

apresentar perante este juízo para posterior apreciação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV do art. 357, CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de 

abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001671-56.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001671-56.2019.8.11.0046. AUTOR(A): SOFIA 

NAMBIKUARA SAWENTESU REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Vistos. Por questão de economia processual, intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade em consonância 

com o princípio supra, bem como o da cooperação processual poderão as 

partes apresentar perante este juízo para posterior apreciação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e IV do art. 357, CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 27 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001677-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001677-63.2019.8.11.0046. AUTOR(A): SOFIA 

NAMBIKUARA SAWENTESU REU: BANCO BRADESCO Vistos. Por questão 

de economia processual, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

mesma oportunidade em consonância com o princípio supra, bem como o 

da cooperação processual poderão as partes apresentar perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002038-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 

PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA KAIRUZ YOSHIY OAB - PR20002 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU DIAS MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

Certidão Processo: 1002038-80.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que deixei de remeter os autos em 

devolução à Comarca Deprecante via Malote Digital em função da 

indisponibilidade do referido sistema. Comodoro, 27 de abril de 2020 

FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831615

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-53.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & CELSO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CELSO (EXECUTADO)

ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000255-53.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: SOUZA & CELSO LTDA - ME, ANA CRISTINA 

AVILA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO CELSO Vistos. Trata-se a presente 

de execução de título extrajudicial, proposta pelo Banco do Brasil S/A em 

face de Souza e Celso Ltda – me e outros. No curso do processo, após 

devidamente citados os executados, compareceu a exequente postulando 

a substituição do polo ativo da demanda, em favor da securitizadora 

Ativos S/A, haja vista a cessão do crédito realizada. Assim, considerando 

que a presente demanda já produz efeitos em relação ao réu, uma vez 

que validamente citado (art. 312 CPC), necessário ao caso a intimação 

deste para que consinta acerca da sucessão processual, a teor do art. 

109, § 1º do Código de Processo Civil. Art. 109. A alienação da coisa ou 

do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a 

legitimidade das partes. § 1º O adquirente ou cessionário não poderá 

ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta 

a parte contrária. § 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no 

processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Não 

obstante, visto que o réu, regularmente citado, não compareceu ao feito 

para apresentar defesa, há que reconhecer a sua revelia no processo, de 

modo que desnecessária a sua intimação pessoal ou via correio, devendo 

o prazo para manifestação acerca do substituição do polo ativo fluir da 

data da publicação deste ato decisório no órgão oficial, a teor do art. 346 

do Código de Processo Civil. Art. 346. Os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial. Publique-se. Decorrido o prazo de 5 dias, sem manifestação 

dos executados, desde já defiro a substituição processual, devendo a 

secretaria proceder com os autos necessários e, em seguida, intimar a 

parte exequente para manifestação. Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de abril 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001575-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que junte aos o comprovante de pagamento de diligência 

do oficial de justiça, visto que a guia de id.: 23963857 refere-se tão 

somente as custas de ingresso e não ao pagamento da diligência para 

cumprimento do mandado. Destarte, Considerando o disposto no artigo 

203 § 4º do CPC e o artigo 3º da portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte 

autora a recolher o valor correspondente à diligência a fim de que seja 

cumprido o mandado, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001385-78.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFRESA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

Ofício n.º 10/2020-PJe/FMF Dados do processo: Processo: 

1001385-78.2019.8.11.0046; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: LITISCONSORTE: BANCO DO BRASIL SA Parte 

Ré: REQUERIDO: FARMACIA CONFRESA LTDA - ME, MAYCON HENING 

BRITO DA SILVA, DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES Prezado(a) 

Senhor(a): Por determinação do MM. Juiz de Direito Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior, informo que a missiva oriunda do feito nº 

005896-88.2018.8.11.0003 (vosso) foi distribuída sob o nº 

1001385-78.2019.8.11.0046. Comodoro, 27 de abril de 2020 

Atenciosamente, SHIRLEY REGINA RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) AO(A) 

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT SEDE 

DO 1ª VARA DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32831615

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001385-78.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA CONFRESA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

Certidão Processo: 1001385-78.2019.8.11.0046; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, conforme decisão de ID 31529484, certifico que a parte 

autora junto ao feito comprovante de recolhimento de custas processuais 

(ID 27722793). Assim, conforme a decisão retro mencionada, encaminho o 

feito ao Cartório Distribuidor para certificação. Comodoro, 27 de abril de 

2020 FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831615

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000604-56.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000604-56.2019.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA 

DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

em substituição legal. Trata-se de ação de procedimento comum interposta 

por MARIA DE LURDES IDALAMARE contra BANCO OLÉ CONSIGNADO 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 130945068 do 

BANCO OLE CONSIGNADO, cujo valor do empréstimo é de R$ 2.213,08, o 
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desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 64,00 com um 

total de 72 parcelas. Foram descontadas 10 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 640,00, e o início dos descontos foi em 11/2017 finalizado 

em 08/2018. Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os 

danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, 

ocasião em que o requerido alegou preliminar de conexão, sob o 

argumento de que o autor possui outras ações em tramite neste mesmo 

juízo com a mesma causa de pedir, bem como alegou ausência de 

documento indispensável para ajuizamento da demanda, ou seja não 

apresentou os extratos bancários que demonstrem a ocorrência ou não 

do pagamento do contrato narrado. Argumentou que a parte autora por 

livre e espontânea vontade celebrou o contrato em questão, bem como 

teria havido uma demora proposital no ajuizamento da demanda. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de 

apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

preliminar de conexão: Rejeito a preliminar em questão, tendo em vista que 

tratam-se de contratos diferentes. Portanto, rejeito a preliminar em 

questão. Da ausência de documento indispensável para a propositura da 

demanda: rejeito a preliminar em questão, porquanto se confunde com o 

mérito da demanda. Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e 

de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das 

existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar do exposto pelo autor, 

todavia não há como acolher-se suas razões. Restou demonstrado que o 

autor firmou contrato de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou 

pactuado que as parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, 

até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o vínculo contratual existente 

entre as partes, foi devidamente comprovado pela ré, pelos documentos 

acostados na contestação. As provas existentes nos autos afastam 

eventuais verossimilhanças das alegações do autor. Não há que se falar 

em repetição de indébito, pois o requerido apenas vem descontando do 

benefício previdenciário os valores efetivamente devidos, em decorrência 

dos contratos de empréstimos. O Código de Defesa do Consumidor assim 

dispõe: “Art. 42, parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” (destaquei). Evidente que a requerida não 

vem cobrando qualquer valor indevido e, assim, o autor não faz jus à 

repetição do indébito em dobro. Sequer teria direito ao reembolso de 

valores, posto que não cobrados erroneamente. Em consequência, danos 

morais não são devidos, pois o autor não suportou ofensa ou agressão 

que justifique a indenização pretendida. Verifica-se que ela própria 

contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho. 

Assim, não se pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer 

ato ilícito, já que agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não 

produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível 

fraude das operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto 

aos documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 27 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001778-03.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1001778-03.2019.8.11.0046 VISTOS em substituição. 

Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas. Na mesma oportunidade em consonância com o 

princípio da celeridade processual intimem-se as partes para que caso 

queiram apresentem perante este juízo para posterior apreciação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e IV do art. 357, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

27 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000702-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JACI MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000702-41.2019.8.11.0046. REQUERENTE: JACI 

MAMAINDE REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em 

substituição. Trata-se de ação de procedimento comum interposta por 

JACI MAMAINDE contra BANCO OLE CONSIGNADO todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, indígena, 

aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo descontos 

indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o empréstimo 

consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo desta inicial, 

foi o contrato de nº 73730884 do BANCO OLE CONSIGNADO, cujo valor 

do empréstimo é de R$ 1.610,67, o desconto mensal no benefício da parte 

Autora foi de R$ 47,00 com um total de 72 parcelas. Foram descontadas 

43 parcelas, totalizando o montante de R$ 2.021,00, e o início dos 

descontos foi em 04/2015, com término dos descontos em 10/2018. 

Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os danos 

morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em 

que o requerido alegou preliminar de conexão, sob o argumento de que o 

autor possui outras ações em tramite neste mesmo juízo com a mesma 

causa de pedir. Argumentou que a parte autora por livre e espontânea 

vontade celebrou o contrato em questão, bem como teria havido uma 

demora proposital no ajuizamento da demanda. A audiência conciliatória 

restou infrutífera. Intimada, a parte autora apresentou réplica, ocasião em 

que alegou a ausência de apresentação de contrato pela parte requerida. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da preliminar de conexão: 

Rejeito a preliminar em questão, tendo em vista que tratam-se de contratos 

diferentes. Portanto, rejeito a preliminar em questão. Quanto ao mérito a 

matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de 

produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. 

Apesar do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas 

razões. Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo 

bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam 

descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. 

Portanto, o vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente 

comprovado pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As 

provas existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das 

alegações do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o 

requerido apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 
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erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo de seu filho. Assim, não se pode atribuir à 

instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que agiu nos 

termos estipulados contratualmente. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC/2015, 

condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao 

patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Anote-se a 

prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em razão da 

idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 27 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-48.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de Homologação 

de Acordo em que as partes BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A e SIFIA 

NAMBIKUARA SAWENTESEU pretendem obter a chancela judicial da 

referida avença, em face da composição amigável, ID. 26840199. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Verifica-se que não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado da requerente, para 

liberação do importe depositado (ID 27681781) conta ID.2891165. Custas 

finais pelo Requerido. Após, remeta-se imediatamente os autos a 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, para que não havendo 

custas a serem adimplidas, proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001844-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001844-80.2019.8.11.0046. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MILENE DE OLIVEIRA SANTOS Vistos em substituição. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em desfavor de MILENE DE OLIVEIRA SANTOS todos 

devidamente qualificados. Juntou documentos. Liminar indeferida nos 

autos de ID. 26402103. Após cuida-se de requerimento de desistência da 

ação formulado pela parte autora em ID. 30658374. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A desistência da ação é instituto de natureza 

eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, até a prolação da sentença. Tendo em vista que parte 

autora requer a desistência da ação antes da apresentação de 

contestação pela parte requerida, desnecessária a intimação do requerido 

conforme norma processual civil. No caso em tela, conforme se verifica 

nos autos, a citação do requerido nem chegou a se efetivar, e, portanto 

sequer foi oportunizado prazo para apresentação de contestação, não 

havendo, portanto, necessidade de intimação do requerido para que seja 

deferida a desistência da presente ação. Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Revogo a liminar proferida nos presentes autos. Sem 

condenação em honorários de sucumbência. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. C. Comodoro-MT, 27 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOANINHA TAWANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000554-30.2019.8.11.0046. REQUERENTE: 

JOANINHA TAWANDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Por 

questão de economia processual, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 15 

(quinze) dias. Na mesma oportunidade em consonância com o princípio 

supra, bem como o da cooperação processual poderão as partes 

apresentar perante este juízo para posterior apreciação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e IV do art. 357, CPC. Após, conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de 

abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-11.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PIOVESAN POMPERMAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos em substituição. VILSON PIOVEZAN POMPERMAYER ajuíza Ação 

de Concessão de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. Sustenta o requerente preencher os requisitos necessários 

para a concessão dos benefícios previdenciários, bem como possuir 

enfermidade que a deixa incapaz e sem condições de exercer atividades 

laborativas. Junto à inicial, acostou os documentos nos autos. Tutela de 

urgência deferida nos autos (ID. 24125103). Laudo médico pericial juntado 

aos autos (ID 28247201). Citado o INSS contestou o pedido (ID. 

26680672). Manifestou-se o requerente quanto ao laudo juntado aos autos 

(ID 28514898) É o breve relato. Decido. Pretende o requerente o 

estabelecimento do benefício de Auxílio-doença e posterior conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal 

benefício faz-se necessário que a parte autora tenha cumprido as 

exigências legais para tal fim, ou seja: Para fazer jus ao beneficio de 

auxilio doença é necessário: a) possuir a carência exigida; b) qualidade de 

segurado; c) doença incapacitante que impeça o labor habitual por mais de 

30 (trinta) dias. Da carência e da qualidade de segurado. A carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências nos termos do art. 24 c/c 

art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. Período de carência é o número mínimo 
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de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 

ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos 

meses de suas competências. [...] Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (G.N.). 

Verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência do 

requerente, bem como sua qualidade de segurado, restou demonstrado 

através do indeferimento do pedido de concessão do benefício 

assistencial, sendo fato incontroverso, pois não contestado pela 

autarquia, a qual em seu indeferimento fundamentou sua decisão apenas 

em razão da ausência de incapacidade laboral, pelo que presume-se a 

qualidade de segurado e o período de carência exigidos para concessão 

do benefício pleiteado. Da incapacidade laborativa. É sabido que nestes 

tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou 

Auxílio-doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na 

prova pericial. O laudo pericial (ID 28247201) atesta que o requerente é 

incapaz TOTAL e PERMANENTE (itens 06 e 07) de realizar toda e qualquer 

atividade laborativa e que a data do inicio da incapacidade deu-se no ano 

de 2014 (item 08). Do Auxílio-doença. Para se obter a concessão do 

benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a comprovação de que o 

requerente é segurado da Previdência Social, conforme reza o art. 59 da 

Lei 8.213/199, bem como comprovar sua incapacidade para o exercício do 

labor habitual por mais de 15 dias, vejamos: Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos 

(grifos nossos). Atento aos autos verifico que, a autora preencheu todos 

os requisitos para fazer jus ao beneficio de auxílio-doença. Da 

Aposentadoria por Invalidez. O benefício da aposentadoria por invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe garantir a sua 

subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o período de 

carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do 

benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda que a incapacidade que 

resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade 

laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de 

exame médico-pericial, de acordo com o conteúdo do art. 42 da Lei nº 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Portanto, considerando que o laudo 

pericial atestou que a incapacidade do autor é total e permanente, entendo 

que deve ser concedido o benefício da Aposentadoria por Invalidez. 

Nessa toada: “(...) Comprovada a incapacidade total e definitiva da autora 

para o trabalho e o cumprimento de carência, ela tem direito ao benefício 

de auxílio doença, no período entre as indevidas suspensões do benefício 

e a realização da perícia. Considerando que o laudo pericial atesta que a 

enfermidade da autora progrediu ao longo do tempo, não havendo 

períodos de melhora ou cessação da incapacidade, deve ser mantida a 

sentença que determinou o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

benefício de auxílio-doença deve ser pago à autora nos períodos em que 

foi cessado indevidamente, compensados os valores pagos 

administrativamente pelo INSS, devendo ser convertido em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do laudo pericial que atestou pela 

incapacidade permanente. (...)”. (TRF da 1ª Região, AC 

2005.38.10.001666-4/MG, Relatora: Desembargadora Federal Ângela 

Catão, 1ª Turma, e-DJF1 p. 82 de 16/09/2011, Julgado em 04/08/2011). 

“(...) É devido o auxílio-doença desde a data de sua suspensão até a 

emissão do laudo pericial, que constatou a incapacidade total e 

permanente da autora, momento em que passa a ser devida a 

aposentadoria por invalidez. (...)”. (TRF 1ª Região, REO 

2008.01.99.002176-4/RO, Relatora: Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, e-DJF1 p. 70 de 21/07/2011, Julgado em 27/06/2011). 

Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER a Aposentadoria por Invalidez em favor da parte 

autora, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício a partir do requerimento administrativo, ou 

seja, 06/03/2017. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para 

o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000685-68.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS LUCIA PAZZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000685-68.2020.8.11.0046. REQUERENTE: IRIS 

LUCIA PAZZA DA SILVA DE CUJUS: OSMAR DA SILVA Vistos. Trata-se 

de pedido de abertura de inventário dos bens deixados por Osmar da 

Silva, proposta pela viúva Iris Lucia Pazza da Silva. Pois bem. 

Considerando o disposto no art. 5º, o inciso LXXVIII, o qual dispõe que “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Considerando que o inventário judicial é um procedimento 

burocrático e demorado. Considerando, por fim, que a presente demanda 

aparentemente poderá seguir o rito do arrolamento, disposto no art. 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil, manifeste-se o promovente se 

deseja prosseguir a presente ação, sob a forma do aludido rito, no prazo 

de 15 dias, mormente ao fato das partes serem capazes e o patrimônio 

não ser de grande monta. Acaso seja do interesse da promovente, 

proceda-se a juntada da partilha amigável, o recolhimento do imposto 

devido ou declaração de isenção, bem como os demais documentos e 

informações dispostas no artigo 660 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Comodoro/MT, 

27 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito 

em Substituição

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 438 de 935



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001074-87.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALDA OTTIS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos em substituição. MIRALDA OTTIS DE SOUZA OLIVEIRA 

ajuíza Ação de Concessão de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos. Sustenta a autora preencher os requisitos 

necessários para a concessão dos benefícios previdenciários, bem como 

possuir enfermidade que a deixa incapaz e sem condições de exercer 

atividades laborativas. Junto à inicial, acostou os documentos nos autos. 

Tutela de urgência deferida nos autos (ID. 2075837). Laudo médico pericial 

juntado aos autos (ID. 24323386). Citado o INSS contestou o pedido (ID. 

24741424). Requerente manifestou-se quanto ao laudo juntado (ID 

25343706). Intimada a requerente apresentou impugnação à contestação 

(ID 29572615). É o breve relato. Decido. Pretende a requerente o 

estabelecimento do benefício de Auxílio-doença e posterior conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal 

benefício faz-se necessário que a parte autora tenha cumprido as 

exigências legais para tal fim, ou seja: Para fazer jus ao beneficio de 

auxilio doença é necessário: a) possuir a carência exigida; b) qualidade de 

segurado; c) doença incapacitante que impeça o labor habitual por mais de 

30 (trinta) dias. Da carência e da qualidade de segurado. A carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências nos termos do art. 24 c/c 

art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. Período de carência é o número mínimo 

de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 

ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos 

meses de suas competências. [...] Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (G.N.). 

Verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência da 

requerente, bem como sua qualidade de segurado, restou demonstrado 

através do indeferimento do pedido de concessão do benefício 

assistencial, sendo fato incontroverso, pois não contestado pela 

autarquia, a qual em seu indeferimento fundamentou sua decisão apenas 

em razão da ausência de incapacidade laboral, pelo que presume-se a 

qualidade de segurado e o período de carência exigidos para concessão 

do benefício pleiteado. Da incapacidade laborativa. É sabido que nestes 

tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou 

Auxílio-doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na 

prova pericial. O laudo pericial (ID 24323386) atesta que a requerente é 

incapaz TOTAL e PERMANENTE (itens 06 e 07) de realizar toda e qualquer 

atividade laborativa e que a data do inicio da incapacidade deu-se em 

fevereiro de 2019 (item 08). Do Auxílio-doença. Para se obter a 

concessão do benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a 

comprovação de que o requerente é segurado da Previdência Social, 

conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar sua 

incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos (grifos nossos). Atento aos autos 

verifico que, a autora preencheu todos os requisitos para fazer jus ao 

beneficio de auxílio-doença. Da Aposentadoria por Invalidez. O benefício 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe 

garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda 

que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com o 

conteúdo do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Portanto, considerando que o laudo pericial atestou que 

a incapacidade do autor é total e permanente, entendo que deve ser 

concedido o benefício da Aposentadoria por Invalidez. Nessa toada: “(...) 

Comprovada a incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho e o 

cumprimento de carência, ela tem direito ao benefício de auxílio doença, no 

período entre as indevidas suspensões do benefício e a realização da 

perícia. Considerando que o laudo pericial atesta que a enfermidade da 

autora progrediu ao longo do tempo, não havendo períodos de melhora ou 

cessação da incapacidade, deve ser mantida a sentença que determinou 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. O benefício de auxílio-doença deve ser pago 

à autora nos períodos em que foi cessado indevidamente, compensados 

os valores pagos administrativamente pelo INSS, devendo ser convertido 

em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial que 

atestou pela incapacidade permanente. (...)”. (TRF da 1ª Região, AC 

2005.38.10.001666-4/MG, Relatora: Desembargadora Federal Ângela 

Catão, 1ª Turma, e-DJF1 p. 82 de 16/09/2011, Julgado em 04/08/2011). 

“(...) É devido o auxílio-doença desde a data de sua suspensão até a 

emissão do laudo pericial, que constatou a incapacidade total e 

permanente da autora, momento em que passa a ser devida a 

aposentadoria por invalidez. (...)”. (TRF 1ª Região, REO 

2008.01.99.002176-4/RO, Relatora: Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, e-DJF1 p. 70 de 21/07/2011, Julgado em 27/06/2011). 

Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER a Aposentadoria por Invalidez em favor da parte 

autora, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício a partir do requerimento administrativo, ou 

seja, 05/04/2019. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para 

o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 
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1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001774-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

SENTENÇA Vistos em substituição. JOSÉ NAMBIKUARA propôs a 

presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do 

BANCO INTERMEDIUM S.A. Alega o requerente que recebe benefício 

previdenciário e que ao consultar a situação de seu benefício, percebeu 

descontos indevidos advindo de empréstimo consignado não solicitado. 

Afirma que o contrato em questão é o de nº 5000000000000094554, a ser 

pago em 58 parcelas de R$ 31,00 (trinta e um reais). Requereu o benefício 

da justiça gratuita, prioridade processual por tratar-se de pessoa idosa, a 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor 

– CDC, a declaração de anulabilidade do negócio jurídico e a condenação 

do requerido em danos morais, custas e honorários. Foi determinada a 

emenda a inicial, ID 24542329. Juntou documentos. Justiça gratuita 

deferida, ID 2497316. A audiência de conciliação restou infrutífera, ID 

28578967. A contestação foi apresentada em ID 29152424 alegando em 

resumo: preliminar de ilegitimidade passiva, indevida concessão do 

benefício da justiça gratuita. Como prejudicial do mérito alegou a 

prescrição reparatória com base no código civil e a consequente extinção 

da ação, nos termos do art. 487, II, CPC. Requereu a improcedência da 

ação, ante a regularidade da contratação, inexistência de dano moral, o 

não cabimento da inversão do ônus da prova, enriquecimento sem causa 

e a litigância de má-fé. Impugnação à contestação, ID 30989322. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Atendendo o disposto no art. 

355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da 

lide. As provas produzidas nos autos são suficientes para o 

convencimento, de modo a dispensar dilação probatória. Merece registro o 

fato de que a demanda envolve nítida relação de consumo e deve ser 

interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o 

requerido é pessoa jurídica direcionada ao fornecimento de serviços 

financeiros a seu destinatário final (requerente), incidindo, inclusive, os 

preceitos da súmula 297 do STJ. As partes estão devidamente 

representadas. Não havendo nulidades formais a serem declaradas, 

passo à análise das preliminares arguidas. Da retificação do polo passivo. 

Proceda-se a retificação do polo passivo, para constar BANCO INTER 

S.A., CNPJ 00.416.968/0001-01, conforme requerido. Da Ilegitimidade 

Passiva Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois houve descontos 

da conta do requerente, de responsabilidade do banco, este com o qual 

ele mantém uma relação jurídica de consumo, pelo que possui legitimidade 

para responder o feito. Da concessão de justiça gratuita. Não merece 

acolhimento a impugnação à assistência judiciária arguida. A revogação 

da justiça gratuita somente poderá ocorrer mediante prova idônea e 

segura de que o beneficiário ostenta condição econômica que lhe permita 

satisfazer as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o 

que não ocorreu nos autos. O requerido tem o ônus de elidir a presunção 

de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo 

requerente e não o fez, sendo assim, mantendo os benefícios 

anteriormente concedidos. Passo à análise do mérito. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

JOSÉ NAMBIKUARA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - 

S/A, em que se discute se houve contrato de empréstimo consignado 

realizado entre as partes. Em sua defesa, o banco quando da contestação 

juntou contrato de mútuo realizado entre as partes, bem como trouxe aos 

autos cópias de CPF e Carteira de identidade do requerente e das duas 

testemunhas que assinaram o referido contrato e extrato do cliente com 

detalhamento do crédito. Verifico que não há vicio de consentimento ou 

ausência de forma legal. Tais documentos juntados pelo banco requerido 

comprovam que o autor compareceu na agência bancária munido de seus 

documentos pessoais e assinou o contrato a rogo, subscrito por duas 

testemunhas (art. 595, do CC) de forma que o contrato juntado nos autos 

é perfeitamente válido tal como os descontos realizados pelo banco. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA 

MEDIANTE PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE RECONHECIDA EM 

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA 

JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - NOTIFICAÇÃO DO 

AVALISTA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - 

CONTRATO FIRMADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA - 

OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC - ASSINATURA A ROGO E 

SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA 

EM BRANCO - VINCULAÇÃO À AVENÇA - AUSÊNCIA DE ABUSO NO 

PREENCHIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a legalidade do protesto 

por edital foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a 

sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada. Para 

comprovação da mora o Decreto-Lei 911/69 exige a notificação do 

devedor para pagamento do débito, e não que os avalistas também sejam 

intimados. É valido o contrato de alienação fiduciária firmado com pessoa 

analfabeta se foi assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (art. 

595 do CC). O fato de a nota promissória vinculada a contrato de 

financiamento ser emitida em branco não é suficiente para que seja 

declarada sua nulidade, devendo ser demonstrado o abuso no seu 

preenchimento. (Ap. 153436/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 15/02/2018) O fato de ser o autor pessoa humilde, não 

lhe retira sua capacidade de realizar negócios jurídicos. Como bem dito na 

ementa lançada, analfabetismo não é forma de incapacidade. Por outro 

lado, consoante extratos de pagamentos, apenas após mais de 7 anos da 

efetivação do contrato referente ao contrato reivindicado é que o 

requerente se insurge alegando nulidade. É falar, após a quitação do 

empréstimo, fato que evidencia a disposição de vontade em celebrar o 

negócio jurídico. Portanto, ante a ausência de comprovação de conduta 

ilícita pela requerida, ausente o dever de indenizar. Por fim, não obstante o 

réu postular o reconhecimento da litigância de má-fé pelo requerente e a 

consequente condenação nos moldes do que preceitua o art. 81 do 

Código de Processo Civil, entendo que a pretensão não deve prosperar. 

Da análise dos autos, verifico que seu procedimento se situou dentro da 

normalidade processual, tendo o autor apenas se utilizado do seu direito 

de ação, o qual é constitucionalmente reconhecido. A caracterização da 

litigância de má-fé está condicionada à prática de ato previsto no rol 

taxativo do art. 80 do Código de Processo Civil, e deve ficar clara a 

intenção das partes em querer causar dano processual ou material à 

outra, o que não se verificou. Nesse diapasão, vislumbro incabível a 

aplicação da multa prevista no art. 81 do Código Civil ao caso vertente, por 

falta de substrato jurídico. Posto isso, julgo improcedente o pedido do 

autor, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Sem custas. Condeno o requerente em honorários sucumbenciais no 

importe de 10% sobre o valor da causa. Contudo, sendo o requerente 

beneficiário da justiça gratuita, impositiva a suspensão de sua 

exigibilidade. P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-31.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LATICINIOS ALVORADA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

EGIDIO ALVES RIGO OAB - MT23464/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista a contestação apresentada pela parte 

requerida, ID 29479999, bem como o teor da certidão do Oficial de Justiça, 

ID 30433522, fica a requerente intimada, na pessoa de seu advogado, 

para que tenha ciência, bem como apresentar manifestação dentro do 

prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000266-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA OAB - MT11343/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação: Tendo em vista a contestação apresentada pela parte 

requerida, ID 29965883, impulsiono os autos para intimar a requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência, e, querendo, 

apresentar réplica dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000606-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE FIOREZI MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista o recurso de Apelação protocolado pela parte 

requerida, ID 31090972, fica a autora intimada para que tenha ciência, bem 

como apresentar suas contrarrazões. Comodoro/MT, 27 de Abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001507-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE APARECIDA MICHELS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001507-91.2019.8.11.0046. AUTOR(A): ZULEIDE 

APARECIDA MICHELS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Ante o petitório de ID. 

29536863, vistas a parte requerida para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de abril de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000940-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO DOS SANTOS OAB - 405.152.491-49 (REPRESENTANTE)

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000940-94.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: NOVA ERA COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE: SILVANO DOS SANTOS Vistos. 

Interposto o recurso de apelação, intime-se o apelado para que apresente 

contrarrazões no prazo legal. Após, determino que os autos sejam 

remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de abril de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M J CASA DE CARNE E MERCEARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de seus advogados, 

para que tenha ciência da correspondência devolvida sem cumprimento, ID 

31394928, devendo apresentar manifestação aos autos, requerendo o 

que entender de direito, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Abril 

de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102354 Nr: 1988-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da missiva juntada nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para 

manifestar-se, requerendo o que enteder de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-19.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1001031-19.2020.8.11.0046. AUTOR: EDNA MOURA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Da assistência 

judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a 

meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 

mormente pelos documentos apresentados na exordial. Da tutela de 

urgência. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a imediata concessão do benefício de auxílio-doença. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 441 de 935



Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, necessário o preenchimento 

dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo 

dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial 

invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da 

documentação acostada à inicial, em que constam e atestados médicos 

concluindo pela incapacidade laborativa da demandante. Quanto ao 

requisito de ser a autora segurada da previdência e ter cumprido o período 

da carência, tem-se que foram acostadas aos autos cópia do Histórico de 

Créditos, que indicam ser a esta segurada da previdência e ter cumprido o 

período de carência. Ademais, a negativa do INSS para a concessão do 

auxílio-doença alicerçou-se tão somente na não constatação de 

incapacidade, de modo que, a princípio, o próprio requerido já reconheceu 

o cumprimento das condições em apreço. No que concerne ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo vislumbro sua presença no 

fato de se tratar de verba de caráter alimentar, de quem está 

impossibilitado de trabalhar, em decorrência de doença grave. Por 

conseguinte, foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, 

razão pela qual a concessão, em sede de tutela antecipada, é medida que 

se impõe. Em face do exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para 

o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que 

adote as providências necessárias no sentido de proceder a 

implementação integral do benefício de Auxílio-doença ao requerente, 

dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, devendo, para tanto, 

ser intimada a Procuradoria do INSS. Não sendo logrado êxito na 

incumbência acima, intime-se o Gerente da APSADJ do INSS, com 

endereço na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 16º andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora e com a decisão que concedeu o 

benefício, bem como demais documentos necessários. Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 

de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000677-91.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIRLI REHDER FRITSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000677-91.2020.8.11.0046. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: PATRICIA SHIRLI 

REHDER FRITSCH Vistos. I – Certifique se houve o devido recolhimento 

das custas processuais, bem como eventual existência de prevenção. II – 

Havendo sido recolhidas as custas e inexistente prevenção, DETERMINO 

que seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante carta com 

aviso de recebimento ou por mandado, caso requerido, para pagar em 03 

(três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. III - Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto, a qual deverá ser distribuída a expensas da parte exequente. IV - 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. V - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor 

devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VI - Defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e tenha requerido a citação 

via mandado. VII - Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, 

§1º, CPC. VIII - Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. IX – Havendo 

pedido neste sentido, desde já, defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de 

abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-71.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARTENIZA STRAPAZZON DE FRANCA SORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001034-71.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:ARTENIZA 

STRAPAZZON DE FRANCA SORIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000643-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestar sobre os cálculos reto 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000521-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001149-06.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do 

CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 27 

de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000257-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000257-97.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Tendo em vista que o requerido não foi citado até o presente momento, 

recebo o aditamento à inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do art. 329, I, do NCPC. Desta forma, intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

restante das custas processuais, uma vez que foi majorado o valor da 

causa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003199-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS MELHADO OAB - MT17923/A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON GUADAGNIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001091-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO TONELLO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. Em que pese 

pedido de suspensão do cumprimento de sentença, o pronunciamento de 

mérito foi publicado no DJE em 06/05/2020, sendo que, em 17/03/2020, 

entrou em vigor a Portaria-Conjunta nº 247/20 do CNJ e TJMT 

suspendendo os prazos processuais, os quais, em virtude de alteração 

inserida pela Portaria-Conjunta nº 281/20 do CNJ e TJMT, permanecerão 

suspensos até 30/04/2020. Desta forma, entre o início da contagem do 

prazo recursal (dia seguinte à publicação da sentença – 07/05/2020) e a 

suspensão dos prazos (17/03/2020), não transcorreu o prazo de 15 

(quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual não houve trânsito em julgado e não há sequer pedido de 

cumprimento de sentença, mesmo que provisório. Portanto, encontra-se 

prejudicado o pedido de suspensão apresentado, devendo ser aguardada 

a interposição de recurso ou trânsito em julgado, seguindo, assim, as 

disposições finais constantes no pronunciamento de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000088-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C MOREIRA AGRICOLA (REQUERIDO)

JACQUELINE CANDIDA MOREIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000088-13.2020.8.11.0010. 

REQUERENTE: ADAMA BRASIL S/A REQUERIDO: JACQUELINE CANDIDA 

MOREIRA, J.C MOREIRA AGRICOLA Vistos etc. Defiro o pedido de id. 

31556210, e determino a intimação do executado para que informe a 

localização exata do imóvel a ser avaliado, descrito na certidão de id. 

31368777, no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer em multa de 5% 

sobre o valor do débito, nos moldes do artigo 774, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 

27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74146 Nr: 178-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, 

PEDRO DA SILVA, Paulo da Silva, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA , 

PEDRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte exequente requer a consulta de bens, via 

sistema RENAJUD e BACENJUD, em observância à Lei n. 11.077, de 10 de 

janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o pagamento das custas para realização 

da pesquisa, de acordo com a “TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, 

ITEM“4”, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido.

Ainda, traga, no prazo de 15 dias, planilha de débito atualizado.

Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIFIQUE se houve a 

observância da tabela de custas.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 4615-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCF, TCFECL(BP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a expedição dos Alvarás retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo 

legal, se manifestar nos autos, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito, conforme determinação retro.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001871-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEGARD SULZBACHER BORGHETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA LEOCADIO MARTINS (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALVINO LEMES DA SILVA (CONFINANTES)

MARIA APARECIDA HONORIO DE BRITO (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1001871-74.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

HILDEGARD SULZBACHER BORGHETTI Endereço: RUA ESTEVÃO DE 

MENDONÇA, N 1134, - DE 1265/1266 A 1648/1649, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-407 POLO PASSIVO: Nome: CREUZA LEOCADIO 

MARTINS Endereço: RUA TAPUIAS, N 514, SANTO ANTONIO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS RÉU ), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:A requerente há 34 anos, tem a posse do terreno identificado 

como: Lote 11, Quadra 06, Bairro Jardim Clementina, com área de 360,00 

m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua Beatriz, s/nº, 

Bairro Jardim Clementina em Jaciara - MT, de propriedade do requerido 

conforme matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma 

ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu qualquer 

oposição/notificação por parte do proprietário e/ou terceiros durante todo 

aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), eis que 

exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o período, 

todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. 

Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade dos requerentes sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito. DECISÃO: Defiro o benefício 

processual da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio 

aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 

247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se 

o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os 

eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Pelo sistema, intimem-se 

para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município. Aos citados e intimados por 

edital nomeio como curador especial o núcleo criminal da Defensoria 

Pública. Intime(m)-se para apresentar contestação. Uma vez cumpridas as 

determinações, vista dos autos ao Ministério Público. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSEFA DE SOUZA RAMALHO 

SILVA, digitei. JACIARA, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000862-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE QUEIROZ MONTEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MADUREIRA REIS (REU)

Outros Interessados:

RENIR GREGORIO MORAES (CONFINANTES)

LEONILDA PEREIRA DE SANTANA (CONFINANTES)

EMIZARDO ANTONIO SANTOS (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000862-43.2020.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: INES 

DE QUEIROZ MONTEIRO Endereço: RUA IRAHY, N 909, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL 

MADUREIRA REIS Endereço: SITIO SAO JOSE, CORREGO DO RANCHO, 

ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DOS REUS , atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A requerente, há 31 anos, tem a posse do terreno 

identificado como: Lote 17, Quadra 194, Bairro Santo Antônio, com área de 

400.00 m² (quatrocentos metros quadrados), situado na Rua Irahy, nº 909, 

Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, de propriedade do requerido 

conforme matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma 

ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu qualquer 

oposição/notificação por parte da proprietária e/ou terceiros durante todo 

aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), eis que 

exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o período, 

todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. 

Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito. DECISÃO: Cite(m)-se por 

correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo 

(CPC, artigo 247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido 

imóvel, exceto se o objeto da presente ação for unidade autônoma de 

prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada (CPC, artigo 

246, § 3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em 

lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, artigo 259, inciso I).Por via 

postal, intimem-se para manifestar interesse na causa, os representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Após, não sendo 

apresentada contestação pelos requeridos e confinantes citados por 

edital, nomeio a defensoria pública como curador especial para 

representa-los em juízo, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do 

CPC.Com a chegada das contestações, intime-se à parte autora para 

impugná-la, no prazo legal.Por fim, vista ao MPE. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA SCHUENQUENER 

MELO DE ALMEIDA, digitei. JACIARA, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002799-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTHIANNA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002799-25.2019.8.11.0010. Vistos etc. O 

requerido comparece aos autos informando o descumprimento da liminar 

que fixou o direito de visitas em favor dele e da menor, requerendo a 

intimação da autora para que cumpra a determinação, bem como a 

aplicação das medidas cabíveis para efetivar o cumprimento da 

determinação. Assim, considerando a manifestação do requerido e ante o 

reiterado descumprimento da liminar, intime-se novamente a autora para 

que cumpra o direito de visitas fixados em favor da menor e do genitor, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que a criança deverá ser entregue a 

um de seus avós paternos, à esposa do genitor ou ainda, ao Conselho 

Tutelar. Em razão do descumprimento da ordem anterior, elevo a multa 

diária arbitrada para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Vistas ao MPE para que se manifeste no prazo 
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de 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001483-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEAO COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA LTDA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES BARROS (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001483-74.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que grande parte dos requeridos não 

foram citados até o presente momento, mesmo tendo o endereço indicado 

pela parte requerente. Desta forma, citem-se os requeridos Márcio 

Roberto Ferreira; Caio de Souza Ferreira; Laiz Helena de Souza Ferreira; 

Stella Ferreira Andrade; Paula Leandro Ferreira e Milton Ferreira Júnior nos 

endereços indicados à ID. 23537268. Já os requeridos Marcos Antônio 

Ferreira e Vânia Ruiz Ferreira Jaqueira, citem-se por oficial de justiça. 

Lado outro, considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização da requerente Sonia Ferreira Valverde, defiro o pedido para 

determinar a citação por Edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, 

citem-se por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, o(s) réu(s) em lugar 

incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I). Aos citados e 

intimados por edital, nomeio como curador especial o núcleo criminal da 

Defensoria Pública. Certifique-se o decurso de prazo para manifestação 

dos réus já citados. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 27 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000213-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OTERO NOVELLI OAB - SP213372 (ADVOGADO(A))

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE 

JACIARA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000213-78.2020.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Claro S/A contra ato do 

Superintendente de Meio Ambiente e Coordenador do Licenciamento 

Ambiental da Prefeitura de Jaciara. Recebida a petição inicial, houve o 

indeferimento do pedido de concessão de medida liminar, 

fundamentando-se na ausência de risco de ineficácia da medida caso 

deferida apenas ao final do writ (id. 29387385). A impetrante requer a 

reconsideração da decisão, afirmando que agora há urgência em razão da 

pandemia global pelo COVID-19 (coronavírus) e inserção de seus serviços 

como atividade essencial. Pois bem. Em que pese real gravidade do 

cenário atual ocasionado pela pandemia do COVID-19 (coronavírus), a 

eventual urgência da impetrante na concessão da medida por motivos 

alheios à causa de pedir do writ não modificou a circunstância do não 

preenchimento do requisito legal para o deferimento da liminar, qual seja: a 

necessidade de risco de ineficácia da medida caso seja deferida ao fim do 

mandado de segurança. Isto porque, não sendo a pandemia o motivo do 

requerimento administrativo nem da impetração do presente writ, mesmo 

que concedida a medida ao fim do mandado de segurança, esta ainda se 

mostra eficaz para a real pretensão da impetrante (o aumento de sua 

infraestrutura para prestação ordinária de seus serviços). Como se não 

bastasse, a impetrante não trouxe qualquer indício de que só com a 

concessão de liminar pedida poderá continuar prestando os serviços 

telefônicos, que já vem prestando, aos seus clientes. Portanto, 

remanescendo a ausência de preenchimento dos requisitos legais, 

mantenho o indeferimento do pronunciamento de id. 29387385. 

Prosseguindo, diante da notícia da interposição de agravo de instrumento 

contra referido pronunciamento (id. 30402447), mantenho a r. decisão 

agravada pelas mesmas razões fáticas e jurídicas aqui expostas e que a 

embasam. Aguarde-se, contudo, a r. decisão monocrática a ser lançada 

pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça, ante o pedido de concessão de tutela 

recursal, bem como eventual pedido de informações sobre a r. decisão 

proferida por esta singela instância. Havendo concessão da tutela 

recursal, voltem os autos conclusos. Por fim, cumpra-se integralmente a 

decisão de id. 29387385. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000121-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIRA MARIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000121-37.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: 

ADENIRA MARIA FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL em face de ADENIRA MARIA FERREIRA DA SILVA, 

partes devidamente qualificadas nos autos. Alega, em síntese, que a 

sentença determinou a concessão de aposentadoria por invalidez, porém, 

a parte já vinha recebendo benefício, cujos valores não foram abatidos na 

conta exequenda. Diz, ainda, que a parte exequente recebeu a 

competência 03/2019 em duplicidade, devendo devolver o que recebeu a 

mais (id. 30660045). Instada a manifestar-se, a impugnada peticionou 

informando que os valores pleiteados no cumprimento de sentença se 

referem apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na 

sentença, já que de fato não possui créditos retroativos (id. 31114203). 

Em relação aos valores supostamente pagos em duplicidade, alega que a 

via escolhida pelo réu está equivocada, pois a sentença não contempla o 

objeto deste requerimento, e, portanto, caberia ao réu ingressar com ação 

autônoma para esse fim e somente por meio de ação ordinária de 

cobrança ambas as partes terão ampla dilação probatória, a qual é 

bastante limitado na via escolhida pelo réu. Pois bem. Em relação ao valor 

executado pela parte exequente, é de se ver na petição de id. 27858068, 

que o pedido de cumprimento de sentença abrange apenas e tão somente 

os honorários sucumbenciais entre o período de 09/2018 a 07/11/2019 

(data da sentença), em perfeita harmonia com o que foi determinado na 

sentença. Em momento algum houve pedido de cumprimento de sentença 

em relação à valores retroativos, vez que o exequente deixou 

expressamente consignado que não possui parcelas atrasadas a receber. 

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela exequente em 

relação aos honorários sucumbenciais, no id. 27858068. Proceda-se o 

cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme requerido. Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do 

cálculo, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a 

atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao 

exequente decorrente da desvalorização monetária. Após, expedido o 

precatório e, juntada aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º 

e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito 

dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados. Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 446 de 935



certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção. Lado 

outro, em relação ao pedido formulado pelo INSS para que a exequente 

restitua os valores supostamente pagos em duplicidade, relativo à 

competência 03/2019, tenho que de fato a via eleita está equivocada. 

Primeiro porque não há possibilidade de se determinar o cumprimento de 

algo que não está disposto na sentença. Em momento algum o INSS alegou 

o pagamento indevido dos valores, não tendo tal questão sido objeto de 

análise na sentença. E, no caso, imperiosa a garantia da ampla defesa e 

do contraditório, até porque é importante saber se o pagamento se deu por 

erro da própria administração ou se foi em razão de decisão judicial e se 

houve boa-fé ou não por parte do exequente, o que influenciará na forma 

como a restituição se dará, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VOLORES RECEBIDOS POR ERRO DA 

ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DELEGADA. IRREPETIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência dominante, as 

demandas envolvendo ressarcimento de valores de benefício 

previdenciário pagos indevidamente, a qualquer título, possuem natureza 

previdenciária, abrangidas, por isso mesmo, pela competência delegada 

fixada no §3º, art. 109, da CF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

n.1.401.560/MT julgado sob o rito do art.543-C, CPC/73, correspondente 

aos arts. 1.036/1.041, CPC/2015, firmou a tese no sentido da 

obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por força de decisão 

judicial precária (antecipação de tutela/sentença reformada pelo Tribunal 

de origem). 3. Contudo, o caso em análise refere-se a parcelas recebidas 

pela parte autora, em decorrência de erro da própria administração, não 

guardando, portanto, exata correspondência com o tema julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Nestes casos, inaplicável o entendimento 

fixado no REsp 1.140.560, conforme reconhecido pelo próprio STJ. 4. Não 

se desconhece que na sequência da discussão do tema o STJ determinou 

a suspensão de todas as ações que versam sobre a questão (Pet 

12.482/DF), sinalizando a possibilidade de revisão da tese firmada no 

REsp n.1.401.560/MT. 5. De qualquer modo, deixo de determinar a 

suspensão do presente feito, considerando que esta Câmara Regional 

Previdenciária e os demais órgãos fracionários do TRF1 têm pautado o 

seu entendimento de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido da impossibilidade de devolução de verbas de natureza 

alimentar recebidas, inclusive por força de decisão judicial, posteriormente 

reformada. 6. Não há que se falar em ofensa aos dispositivos citados pelo 

recorrente (art. 115, parágrafos, incisos e seus regulamentos), 

considerando que a possibilidade de cobrança deve ser analisada em 

cada caso concreto, de acordo com a situação fática apresentada. 7. 

Apelação e remessa a que se nega provimento. (AC 

0033220-13.2016.4.01.9199, JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE 

ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 26/11/2019 PAG.) Assim, indefiro o pedido de 

cumprimento de sentença formulado pelo INSS, devendo lançar mão dos 

meios legais para recebimento de eventuais valores pagos indevidamente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001092-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO (REQUERENTE)

L. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. Em que pese 

pedido de suspensão do cumprimento de sentença, o pronunciamento de 

mérito foi publicado no DJE em 06/05/2020, sendo que em 17/03/2020, 

entrou em vigor a Portaria-Conjunta nº 247/20 do CNJ e TJMT 

suspendendo os prazos processuais, os quais, em virtude de alteração 

inserida pela Portaria-Conjunta nº 281/20 do CNJ e TJMT, permanecerão 

suspensos até 30/04/2020. Desta forma, entre o início da contagem do 

prazo recursal (dia seguinte à publicação da sentença – 07/05/2020) e a 

suspensão dos prazos (17/03/2020), não transcorreu o prazo de 15 

(quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual não houve trânsito em julgado e não há sequer pedido de 

cumprimento de sentença, mesmo que provisório. Portanto, encontra-se 

prejudicado o pedido de suspensão apresentado, devendo ser aguardada 

a interposição de recurso ou trânsito em julgado, seguindo, assim, as 

disposições finais constantes no pronunciamento de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002340-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR OAB - SP128515-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (DENUNCIADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002340-23.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação condenatória de restituição de valores proposta por Small 

Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA contra Porto Seguro 

Negócios, Empreendimentos e Participações S.A., qualificadas na petição 

inicial. O recebimento da petição inicial ocorreu no pronunciamento de id. 

25789032. A requerida foi citada pelo correio conforme aviso de 

recebimento de id. 27873497. Realizada audiência de conciliação, não 

houve autocomposição entre as partes (id. 29135498). A requerida 

ofereceu contestação ao id. 29907023 arguindo a prejudicial de mérito da 

prescrição, apresentando denunciação da lide e contrapondo-se à 

pretensão autoral. A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 

31317832, rebatendo a prejudicial de mérito, denunciação da lide e teses 

defensivas e ratificando os termos de sua pretensão. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Prejudicial de mérito da 

prescrição: Cotejando a pretensão autoral e o artigo 206 do Código Civil, 

denoto que o caso concreto se amolda à hipótese de prescrição prevista 

no § 3º, inciso IV, do dispositivo, isto é, prescrição em três anos da 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O início do 

lapso prescricional, por sua vez, deve ocorrer, em regra, com a violação 

do direito subjetivo, vejamos: Código Civil: Art. 189. Violado o direito, nasce 

para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos 

a que aludem os arts. 205 e 206. I Jornada de Direito Civil: Enunciado 14: 

Art. 189: 1) o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da 

pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; 2) o art. 189 

diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente após a 

violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer. Entretanto, 

existem alguns caso em que a jurisprudência tem aplicado o chamado 

princípio da actio nata, segundo o qual “(...) o prazo deve ter início a partir 

do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo” (TARTUCE, 

Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. p. 209. São Paulo: METÓDO, 

2017). Em nosso caso, quaisquer que sejam os entendimentos adotados, 

há apenas uma data, aquela do pagamento que supostamente ocasionou 

enriquecimento sem causa, ou seja, 11/06/2019 (id. 24509602). Note-se 

que, este foi o momento em que ocorreu a suposta violação ao direito 

subjetivo da requerente, pois quando teria realizado o pagamento em 

duplicidade, ocasionando o enriquecimento sem causa da requerida, 

tendo, por óbvio, conhecimento da suposta violação no mesmo instante. 

Neste viés, quando a demandante ajuizou a ação em outubro de 2019 o 

lapso temporal ainda não tinha se configurado, pelo que não há o que se 

falar em prescrição. Portanto, afasto a prejudicial de mérito arguida pela 

requerida. Denunciação da lide: A requerida promove a denunciação da 

lide ao Estado de Mato Grosso, argumentando que foi a Fazenda Pública 

que recebeu os valores de forma indevida. Considerando que a lide 
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envolve tributo devido ao Estado (artigo 1º da Lei Complementar nº 87/96), 

sendo que o pagamento envolvido nos autos deu-se em benefício da 

Fazenda Pública (id. 24509602), defiro o pedido de denunciação da lide. 

Dessa feita, ordeno a citação do denunciado (art. 126 do CPC), 

consignando que o prazo para a resposta é de 30 (trinta) dias (prazo 

dobrado por força do artigo 183 do CPC), bem como, os efeitos do artigo 

128 do CPC. O denunciante deverá providenciar a citação do denunciado, 

no prazo prescrito no artigo 131 do CPC e seu parágrafo único, sob pena 

de ficar sem efeito a denunciação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001890-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JORDAO FURLAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001890-80.2019.8.11.0010. Vistos e examinados. 

Trata-se Ação de Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela de 

Urgência Antecedente proposto por Ana Kássia Braga Jordão Furlan e 

Hugo César Braga Furlan, assistidos e representados por sua genitora 

Maria de Fátima Braga Dourado, em face do Hugo Jordão Furlan, 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, o requerido 

pugnou pelo benefício da justiça gratuita e o arquivamento do feito (id 

31495082), tendo em vista que se encontra com a guarda dos filhos, após 

acordo realizado, acostado em id.31496001. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Considerando que as 

partes firmaram acordo no CEJUSC, e na ocasião determinaram a 

modificação da guarda dos filhos para o genitor, objeto da presente ação, 

se faz necessária a extinção do processo diante da perda superveniente 

do objeto. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Consequentemente, cancelo a audiência que seria realizada dia 

01/07/2020 às 14h00min. Em tempo, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e 

art. 98 do CPC. Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE. Às 

Providências. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (REU)

VALMIR DA SILVA COSTA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002363-66.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elizeu Alves de França 

contra a decisão de id. 30043752 aduzindo a necessidade de eliminar 

contradição. O embargante alega, em síntese, que o pronunciamento foi 

contraditório ao declarar preclusa prova documental destinada a 

comprovar questões surgidas da contestação. Instados a se 

manifestarem, os embargados apenas cumpriram a determinação de 

exibição de documentos posta no pronunciamento vergastado, nada 

dizendo sobre o recurso (id. 31350485). Vieram-me os autos conclusos. É 

o necessário. Decido. Os embargos de declaração foram opostos 

tempestivamente (id. 30475577) e indicam o vício alegado, pelo que devem 

ser conhecidos nos termos do artigo 1.023 do CPC. Prosseguindo, quanto 

a vício alegado, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, a 

contradição é “(...) verificada sempre que existirem proposições 

inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente 

significará a negação da outra” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 

2016). Ocorre que o pronunciamento vergastado expôs a regra legal de 

presclusão da produção de prova documental e suas exceções, 

esclaracendo que a situação do caso não se amoldava às hipóteses de 

exceções, não havendo nenhum proposição inconcilável aí. A propósito, 

como explicitado na decisão guerreada, os documentos são referentes à 

circunstância pretéritas ao ajuizadamento da ação, pelo que deveriam 

guarnecer a inicial, não tendo a requerente demonstrado nenhuma 

impossibilidade de juntada no momento oportuno. Em verdade, denota-se 

uma irresignação do embargante com o entendimento do pronunciamento 

prolatado, o que deve ser objeto de recurso de agravo de instrumento, 

visto que o presente instrumento tem por finalidade tão somente aclarar o 

pronunciamento vergastado e não reformá-lo. Ante ao exposto, conheço 

dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, 

rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do artigo 

1.022 do CPC. Consequentemente, mantém-se incólume a decisão 

prolatada. Intimem-se as partes. Prosseguindo, cumpra-se conforme 

pronunciamento de id. 30043752. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (REU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000971-57.2020.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação rescisória de contrato c/c indenizatória por dano material 

e moral proposta por Eugenio Cardoso e Maria Célia dos Santos Cardoso 

contra Jorcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho, todos 

qualificados na petição inicial. Deferiu-se a assistência jurídica gratuita aos 

requerentes em agravo de instrumento (id. 19489630). O recebimento da 

petição inicial e emendas e indeferimento da tutela de urgência ocorreram 

no pronunciamento de id. 19956298. Os requeridos foram citados por 

oficial de justiça, conforme cartas precatórias de id. 25849748 e 

28574235. Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre as partes (id. 26846716). Os requeridos ofereceram contestação, 

arguindo preliminar de inépcia da inicial, impugnação o valor da causa e 

contrapondo-se à pretensão autoral, e apresentaram reconvenção ao id. 

27633499, pedindo, ainda, a concessão de gratuidade da justiça. Os 

requerentes impugnaram a peça defensiva ao id. 28996998, rebatendo as 

teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão. Verificou-se a 

necessidade de emenda/complemento da reconvenção apresentada pelos 

requeridos, determinando-se que tornassem pedido de sua pretensão 

determinado, corrigissem o valor da causa e juntassem documentos 
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idôneos a comprovar a insuficiência de recursos para deferimento do 

pedido de gratuidade (id. 29160917). Os requeridos quedaram-se inertes. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Preliminar 

de inépcia da inicial: Os requeridos aduzem que não é possível 

compreender a pretensão autoral, inexistindo conclusão lógica entre a 

causa de pedir e o pedido final, contudo expuseram a preliminar de forma 

genérica, não especificando os pontos da petição inicial que fundamentam 

seus argumentos. Além disso, a apresentação de pedido de rescisão ou 

anulação contratual alternativamente é permitido por lei por força do artigo 

326, parágrafo único, do CPC, não havendo o que se falar em inépcia da 

inicial em virtude disto. Ademais, os requerentes expuseram as causas de 

pedir (supostos inadimplemento; recusa em receber o imóvel; e fraude) 

guardando correlação com o pedido. Portanto, afasto a preliminar arguida. 

Impugnação valor da causa: A impugnação apresentada pelos requeridos 

também é genérica, não tendo sequer indicado qual o importe que 

entendem correto como valor da presente causa. Além disso, o valor hoje 

atribuído à causa é fruto de determinação do juízo (id. 19498262 e 

19884861) e encontra-se em conformidade com o entendimento aqui 

adotado. Portanto, afasto a impugnação oposta. Demais atos de 

saneamento: As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Inexistem outras questões prévias a serem analisadas. Com 

efeito, declaro o feito saneado e fixo como ponto controvertido a 

existência do inadimplemento das obrigações firmadas contratuais. 

Destarte, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se 

desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento (CPC, artigos 10, 219, 348 e 357, inciso II), bem como, 

requererem, se caso for, prova pericial (CPC, artigos 369, 405, 464 e CC, 

artigo 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes 

devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão. Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Reconvenção Verificou-se a necessidade de emenda/complemento da 

reconvenção apresentada pelos requeridos, determinando-se que 

tornassem pedido de sua pretensão determinado, corrigissem o valor da 

causa e juntassem documentos idôneos a comprovar a insuficiência de 

recursos para deferimento do pedido de gratuidade, contudo eles optam 

por permanecerem inertes, desafiando assim o indeferimento. Além disso, 

os requeridos também foram advertidos acerca da necessidade de 

comprovar a insuficiência de recursos para a concessão de gratuidade da 

justiça, devendo o pedido ser indeferido. Ante ao exposto, indefiro a 

petição inicial de reconvenção com fulcro no artigo 321, parágrafo único e 

330, inciso IV, ambos do CPC e declaro extinto o feito da lide secundária 

sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC. Lado 

outro, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita aos requeridos, 

com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001143-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULA VIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

OROZINA FRANCISCA VIANA (REQUERENTE)

ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001143-96.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de inventário dos bens deixados pelo de cujus João Ribeiro, 

proposto por Orozina Francisca Viana e outros. Presumindo-se como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Nomeio como inventariante ROSANGELA RIBEIRO DOS 

SANTO, herdeira do falecido, nos termos do artigo 617 do CPC, que 

intimada da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para apresentar 

as primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por 

termo, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, e certidões negativas, excetuando-se aquelas que já 

tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (art. 620, do NCPC). Citem-se os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), manifestando-se elas 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, 

em quinze (15) dias (artigo 629, do NCPC) ou atribuir valores, que poderão 

ser aceitos pelos interessados (artigo 634, do NCPC), manifestando-se 

expressamente. Cite(m)-se, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não 

estiver (em) representado(s) por advogado. Caso comporte citação 

editalícia, desde já consigno o prazo de vinte dias. Colha-se a 

manifestação do Ministério Público. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de abril de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 
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no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001450-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MIGUEL LOWNDES DALE (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001450-21.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM 

DO VALLE, WILLIAM HABIB NAOUM, MIGUEL LOWNDES DALE, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

DESISTÊNCIA PARCIAL da presente ação em face de MIGUEL LOWNDES 

DALE, CPF 316.215.467-72, sem ônus para as partes. Determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para as providências de estilo 

no tocante à regularização do polo passivo. Após conclusos. JACIARA, 

22 de abril de 2020. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001160-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FLORES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS OAB - MT28052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001160-35.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de pensão por morte proposta por MARGARETE FLORES DE SOUZA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, razão pela qual recebo a inicial. Presumindo-se como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Oportuno consignar que, no caso em tela, é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida 

não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por fim, em 

conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do 

CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos o processo administrativo 

do benefício NB 187.822.021-4, bem como eventuais atos administrativos 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados, pertinentes ao 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000957-10.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Considerando a justificativa da parte autora, defiro o pleito 

aportado no Id. 27059708 e, por conseguinte, concedo o prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 

2020.. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001335-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001335-71.2018.8.11.0051 Exequente: JULIANA 

MARIA DOS SANTOS Executado: JONAIR DIAS DE SOUZA Chamo o feito 

à ordem, Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Juliana Maria 

dos Santos em desfavor de Jonair Dias de Souza, alegando, em síntese 

que o requerido não cumpriu o acordo realizado perante o CEJUSC desta 

comarca, em que o executado assumiu a obrigação de providenciar a 

venda do imóvel de propriedade comum das partes. Depreende-se dos 

autos que o procedimento adotado pelo juiz antecessor não corresponde 

ao cumprimento de sentença, eis que o executado foi citado para 

contestar a ação quando o correto seria sua intimação para cumprir a 

obrigação, conforme determina o artigo 536 do Código de Processo Civil. 

Assim, visando adequar o feito às disposições do cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 513, § 2º do Código de Processo Civil, 

determino a intimação do executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir o que fora acordado pelas partes, colocando o imóvel à venda, 

sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) e demais 

medidas necessárias ao cumprimento da medida, nos termos do § 1° do 

art. 536 do CPC. Consigne-se que o executado poderá, nos termos do 

artigo 525 do CPC, ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, 

oportunidade em que poderá arguir apenas as hipóteses descritas nos 

incisos do mencionado artigo. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001279-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE SOUZA VIDOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

VINICIUS ROLIM DE MOURA (REU)

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN (REU)

ARCELINO MERLIN (REU)

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Vistos e examinados. Trata-se de ação de reparação civil em decorrência 

de acidente de trânsito ajuizada por Matheus de Souza Vidor em face de 

Luar Transportes Rodoviários LTDA e seus sócios Arcelino Merlin e 

Raquel Cristina Wassen Merlin; e contra Thacius Transportes LTDA e seus 

sócios. A parte autora sustenta ter sido vítima de acidente de trânsito no 

dia 20 de abril de 2018, nesta urbe. Narra que conduzia um veículo 

“Nissan Frontier” em direção ao estado de Goiás para visitar parentes. 

Descreve que o caminhão (e os respectivos reboques) pertencente aos 

réus, que era conduzido pelo motorista Paulo Enrico Freire de Oliveira), 

saiu da faixa da direita e “invadiu” a faixa em que trafegava o autor, sem 

verificação e sem cautela, vindo a colidir com a lateral direita da 

camionete. Defende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do 

condutor do veículo das rés, em decorrência de manobra “negligente e 

imprudente”. Pugnou pelo reconhecimento de sua condição de consumidor 

“bystander” e pela aplicabilidade do CDC na espécie. Assim, considera 

que o ocorrido decorreu de fato do serviço, devendo ser observado o 
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disposto no artigo 14 do CDC. Ao final requerer a condenação dos réus ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da inversão 

do ônus da prova. Requereu, outrossim, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Juntou alguns documentos e fotos do acidente. A 

gratuidade foi deferida, sendo designada audiência de conciliação. Foram 

citadas por via postal os réus Ademir Rolim de Moura, Arcelino Merlin, 

Raquel Cristina Wassem Merlin e a empresa Luar Transporte Rodoviários 

LTDA – ME, porém nenhuma dessas pessoas compareceu à audiência de 

conciliação. Os réus Thacius Transportes LTDA – ME, Ademir Rolim de 

Moura e Vinicius Rolim de Moura apresentaram contestação impugnando a 

concessão de justiça gratuita ao requerente, porquanto, segundo o 

entendimento esposado, o autor é estudante, mas possui um veículo que 

tem o preço médio de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que estaria 

viajando ao estado de Goiás para visitar parentes, o que demonstraria sua 

possibilidade de arcar com as custas do processo. Sustentam, ainda, que 

o autor ostenta boa vida nas redes sociais e se autointitula agrônomo. 

Preliminarmente, alegaram ilegitimidade passiva da empresa requerida, 

porquanto não possui vínculo empregatício com o condutor do veículo no 

momento do acidente. Narra, ainda, que o veículo em nome da requerente 

em nada contribuiu para os fatos relatados pelo requerente. Alegaram, 

outrossim, a ilegitimidade passiva dos sócios, pois o motorista envolvido 

no acidente é empregado pela empresa requerida e não pela pessoa física 

dos sócios. Impugnaram, igualmente, o valor da causa, porquanto os 

valores trazidos pelo autor para o concerto do veículo divergem daqueles 

trazidos pelos réus. Defenderam, ainda, a incompetência deste Juízo para 

julgamento do feito, eis que o autor deu à causa o valor de R$ 20.500,00 

(vinte mil e quinhentos reais) e, portanto, a competência deveria ser dos 

Juizados Especiais, pois o valor é inferior a 40 (quarenta) salários 

mínimos. No mérito, refutou as alegações da parte autora, afirmando que o 

autor foi o único culpado pelo acidente e que o veículo do requerente 

deveria estar “parado para reparo”, em razão de um “recall” na caixa de 

direção do veículo. Ao final requereram a total improcedência dos pedidos; 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a revogação da justiça 

gratuita concedida ao autor; a ilegitimidade passiva dos sócios e da 

empresa requerida. Pugnaram ainda pelo reconhecimento da 

incompetência deste Juízo e o declínio da competência aos juizados 

especiais. Posteriormente, no dia 24 de janeiro de 2019, as empresas Luar 

Transporte Rodoviários LTDA, Arcelino Merlin e Raquel Cristina Wassen 

Merlin apresentaram contestação nos mesmos termos da peça 

apresentada pelos demais réus. O autor, então, apresentou impugnação 

às contestações requerendo a revelia dos réus Ademir Rolim de Moura, 

Luar Transportes Imobiliários, Arcelino Merlin e Raquel Cristina Wassen 

Merlin, pois protocolaram a contestação a destempo. Impugnou as 

preliminares suscitadas pelos réus e, no mérito, manteve as descrições 

fáticas da inicial. Juntou ainda documentos demonstrativos de infrações 

praticadas pelo veículo pertence às requeridas. E os autos vieram 

conclusos. Decido: Da impugnação da justiça gratuita conferida ao autor: 

Pois bem, no tocante à impugnação à concessão de assistência judiciária 

gratuita à parte autora, entendo que não assiste razão aos réus. Ora, 

trata-se de veículo que há época do acidente já tinha nove anos de uso. 

Além do mais, nenhuma prova acerca dos ganhos do requerente foi 

juntada aos autos. Destarte, não há qualquer motivo que justifique a 

revogação do benefício concedido alhures, razão pela qual indefiro a 

preliminar. Da concessão da justiça gratuita à parte requerida: No tocante 

à concessão de assistência judiciária gratuita aos requeridos, percebe-se 

de rigor o indeferimento porquanto a ré é empresa de transporte rodoviário 

de carga com capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que certamente 

não terá problemas em arcar com eventuais ônus de sucumbência. 

Portanto, vislumbra-se possível aos réus o pagamento das despesas de 

sucumbência, caso vencidos, razão pela qual indefiro a gratuidade 

requerida. Da revelia dos réus Ademir Rolim de Moura, Luar Transportes 

Imobiliários, Arcelino Merlin e Raquel Cristina Wassen Merlin: Pois bem, nos 

termos do artigo 335, I, do CPC, os requeridos têm quinze dias para 

apresentarem contestação, contados da data da audiência de conciliação. 

No caso em tela, a audiência de conciliação ocorreu no dia 05 de setembro 

de 2018, enquanto a contestação aportou aos autos apenas no dia 24 de 

janeiro de 2019. Assim, nítida a intempestividade da peça defensiva, razão 

pela qual devem ser tais requeridos considerados revéis no caso em tela. 

Assim, declaro a revelia dos réus Ademir Rolim de Moura, Luar 

Transportes Imobiliários, Arcelino Merlin e Raquel Cristina Wassen Merlin, 

devendo ser desconsiderada a contestação juntada aos autos. Contudo, 

no caso em tela, a revelia não produz seus efeitos, face ao disposto no 

artigo 345, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 345. A revelia não produz o 

efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum 

deles contestar a ação; Da ilegitimidade passiva das empresas rés. 

Compulsando atentamente os autos, percebe-se pela documentação 

juntada aos autos que o veículo envolvido no acidente possui registro em 

nome das empresas requeridas. Logo, podem essas ser 

responsabilizadas pela conduta praticado por seu preposto (motorista do 

caminhão), não havendo que se falar em ilegitimidade das empresas 

requeridas. Da ilegitimidade dos sócios. No tocante aos sócios das 

empresas ré, entendo que razão assiste aos réus em suas alegações, 

porquanto as empresas requeridas são de responsabilidade limitada e, 

portanto, para que seus sócios possam integrar o polo passivo, 

necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, 

desde que presentes os requisitos legais. Assim, não há fundamento 

jurídico que permita, por ora, a presença dos sócios das empresas 

requeridas no polo passivo da presente ação, devendo ser acolhida a 

ilegitimidade dos seguintes requeridos: Arcelino Merlin, Raquel Cristina 

Wassen Merlin, Vinicius Rolim de Moura e Ademir Rolim de Moura. Da 

impugnação ao valor da causa: Quanto à impugnação ao valor da causa, 

percebe-se que se trata de divergência quanto ao valor do concerto do 

veículo, ou seja, a questão confunde-se com o mérito e com esse será 

oportunamente julgado. Da incompetência deste Juízo: Por fim, no tocante 

à incompetência deste Juízo, percebe-se que o ingresso na justiça comum 

é uma faculdade da parte autora, não havendo norma cogente quanto à 

necessidade de a parte autora demandar perante os Juizados Especiais. 

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER 

ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE 

PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, 

Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa 

TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou 

extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a 

incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da 

parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a 

restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas 

pela parte ré". 3. Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os 

Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias 

ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da 

parte autora. 4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação 

do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse 

processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na 

escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este 

sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como 

se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido. (REsp 

1725663/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) Dessarte, não cabendo ao juiz substituir 

a parte na escolha da justiça de sua preferência, indefiro a preliminar de 

incompetência. Da relação de consumo: Consta dos autos que o acidente 

envolveu a parte autora e um motorista das empresas rés, que têm como 

atividade o transporte rodoviário. Assim, de rigor a aplicação do artigo 17 

do CDC na espécie, in verbis: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se 

aos consumidores todas as vítimas do evento”. Trata-se da figura do 

consumidor “bystander” ou por equiparação, ou seja, mesmo não havendo 

uma relação de consumo direta entre as partes, o autor é considerando 

consumidor, com todos os benefícios advindos dessa qualidade, quando 

vítima de um evento danoso. Eis o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

EXISTÊNCIA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR 

EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. APLICAÇÃO. CDC. POSSIBILIDADE. 

DISTRIBUIÇÃO. SOLIDARIEDADE. 1. Ação ajuizada em 02/08/2010. 

Recurso especial interposto em 29/08/2014 e atribuído a este Gabinete em 

25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar: (i) se é 

correta a aplicação da legislação consumerista à hipótese dos autos, em 

que o recorrido foi lesionado por garrafas quebradas de cerveja deixadas 

em via pública; e (ii) se é possível a solidariedade entre a recorrente, 

fabricante de cervejas, e a interessada, então sua distribuidora, 

responsável por deixar as garrafas quebradas em calçada pública. 3. A 

ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição 
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nas razões recursais enseja a não violação ao disposto no art. 535 do 

CPC/73. 4. Para fins de tutela contra acidente de consumo, o CDC amplia o 

conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca 

tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor. 5. Na 

hipótese dos autos, exsurge a figura da cadeia de fornecimento, cuja 

composição não necessita ser exclusivamente de produto ou de serviços, 

podendo ser verificada uma composição mista de ambos, dentro de uma 

mesma atividade econômica. 6. Conforme jurisprudência deste Tribunal, a 

responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é 

objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do 

CDC. 7. No recurso em julgamento, por sua vez, verifica-se uma cadeia de 

fornecimento e, assim, impossível de afastar a legislação consumerista e a 

correta equiparação do recorrido a consumidor, nos termos do art. 17 do 

CDC, conforme julgado pelo Tribunal de origem. 8. Recurso especial 

conhecido e não provido. (REsp 1574784/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018) 

Dito isso, reconheço a condição de consumidor por equiparação da parte 

autora e, por conseguinte, inverto o ônus da prova em favor do 

requerente. Dito isso, dou o feito por saneado. Pois bem, na esteira do que 

determina o artigo 357, II, do CPC, delimito como questão de fato a seguinte 

questão: a culpa pelo acidente objeto da presente lide e a consequente 

causa de exclusão de responsabilidade das empresas rés. Admitir-se-á 

todos os meios de prova, inclusive o testemunhal. Determino que o ônus 

da prova recaia sobre o réu, ante sua condição de prestadora de 

serviços. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de 

julho, às 15h00 (artigo 357, V, do CPC). As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo 

o qual a decisão se torna estável. As partes podem apresentar a este 

Juízo, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e II, a qual se homologada, vincula 

as partes e o juiz. Intimem-se as partes para apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo comum de 15 (dez) dias, devendo ser observado o 

disposto nos artigos 455 e seguintes do diploma processual civil 

atualmente em vigor. Levando em conta a complexidade de causa, limito o 

número de testemunhas em três, quantidade suficiente para comprovação 

dos pontos fáticos controvertidos (art. 357, § 7º, do CPC). Proceda-se às 

retificações no polo passivo na forma determinada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara, 27 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-07.2019.8.11.0010
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Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002839-07.2019.8.11.0010 Vistos e examinados em correição. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada proposta por 

CRISTIANO ANTONIO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. A parte autora 

requer a concessão de benefício por incapacidade, alegando, para tanto, 

que é portador de Diabetes tipo II, com sequela renal e oftalmológica, além 

de lombalgia crônica, estando impossibilitado para o labor, não tendo meios 

para obter seu sustento. Recebida a inicial foi deferida a tutela de 

urgência, bem como foi determinada a realização de perícia médica e a 

citação do requerido (fls. 79/83). Citado, o requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação (88/97). Perícia 

médica colacionada aos autos (fls. 114/126). Instado a se manifestar, o 

requerente impugnou o laudo, alegando que a sua conclusão está 

equivocada, uma vez que deve ser analisada as condições sociais do 

autor, o qual não detém possibilidade de manter a atividade laboral que 

exercia, assim como não pode realizar outra (fls. 130/133). Citado, o 

requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação 

(fl. 157 - Id. 21578155) Os autos vieram conclusos. É O RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que as questões são apenas de 

direito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do 

CPC. Pois bem, pretende a parte autora a condenação da autarquia a fim 

de obter a concessão da aposentadoria por invalidez, por entender que 

seu estado de saúde é grave, incapacitando-a de exercer atividade 

laboral e manter o seu próprio sustento, ou não sendo este o 

entendimento, seja concedido o auxílio doença. Como é cediço, a 

concessão do benefício da aposentadoria por invalidez demanda os 

seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91. 

a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de 

acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do segurado, sendo 

inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra 

atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua 

vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos, previstos 

nos artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91: a) A qualidade de 

segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, 

dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de 

doença profissional ou do trabalho e de acometimento de alguma das 

doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. a) Cumprimento do período de 

carência e qualidade de segurado A qualidade de segurado e a carência 

restaram comprovadas pelo CNIS, do qual se extrai que o autor esteve 

filiado até janeiro de 2019, sendo assim, quando do requerimento 

administrativo (17/06/2019) o autor ainda estava em período de graça, 

sendo mantida a sua qualidade de segurado. Por conseguinte, também 

resta caracterizado a carência, visto que há muito contribui para 

previdência sem perder a qualidade de segurado, conforme informações 

também inseridas no CNIS. Portando, tais requisitos restam devidamente 

configurados, nos termos do art. 15, inciso II, e seguintes da Lei 8213/91. 

b) Da incapacidade para o trabalho; A perícia médica concluiu que o 

requerente “apresenta diagnóst ico de diabetes mel l i tus 

insulino-dependente”. Quanto à alegada incapacidade laboral, nota-se que 

a perita afirmou que “não há incapacidade laborativa por patologia narrada 

na petição inicial”, assim como atestou que “a doença pode ser controlada 

com tratamento adequado e medidas preventivas”. Consigne-se que a 

perita mencionou, ainda, as condições pessoais do autor. Deste modo, em 

análise a todo o conjunto probatório, verifica-se que o autor não está 

incapacitado para o trabalho atual ou para a vida independente, não 

atendendo, por conseguinte, o requisito objetivo da lei, sendo, portanto, o 

julgamento de improcedência, medida que se impõe. Frise-se que a perita, 

ao concluir o laudo, leva em consideração a atividade laboral do 

requerente, razão pela qual não há contradição, tendo, portanto, 

alcançado o seu objetivo. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO ATENDIDOS. CAPACIDADE 

LABORATIVA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. 1. 

São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 

1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 

12 contribuições mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter 

permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 

2. Improcede o pedido quando o conjunto probatório formado pelos 

documentos acostados pelas partes e pela perícia judicial não apontam a 

existência de incapacidade ou redução da capacidade laboral a ensejar a 

concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

3. O laudo judicial é completo, coerente e não apresenta contradições 

formais, tendo se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de fornecer 

ao juízo a quo os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da 

convicção jurídica. (TRF4, AC 5045859-19.2016.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, 

juntado aos autos em 21/08/2018). Ademais, denota-se que o requerente 

não apresentou qualquer documento técnico para contrapor as 

constatações da perita, bem como que a própria autarquia ré, quando do 

requerimento administrativo, também não reconheceu tal incapacidade. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR 
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INVALIDEZ. CID M54.4 – LUMBAGO COM CIÁTICA. PERÍCIA JUDICIAL QUE 

CONSTATOU A CAPACIDADE DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO 

DO AUXÍLIO-DOENÇA (ARTS. 59 E 62, DA LEI Nº 8.213/91). 

DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO 

ART. 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À 

UNANIMIDADE. 1-A questão em análise reside em verificar o direito do 

Apelante ao restabelecimento do auxílio doença ou à percepção da 

aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 59 e 42, da Lei nº 

8.213/91 e seus desdobramentos, ante a alegação de que os laudos 

médicos e, o quadro clínico do Apelante, comprovariam que está 

incapacitado para o trabalho, bem como, de que o Juízo não está adstrito 

ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com os demais 

elementos dos autos, aliadas às condições socioeconômicas do Apelante. 

2-Impugnação ao Laudo Pericial (Id 1153285 - Pág. 19), onde aduziu que 

”aporta aos autos novo parecer médico, cuja análise se faz imprescindível 

à prova da incapacidade pretendida, aliada às condições pessoais e 

subjetivas do Autor.”, cujo teor atestaria que o Apelante não possui 

condições mínimas de exercer suas atividades laborativas habituais por 

tempo indeterminado, informando ser ele portador de dor lombar intensa 

com irradiação para os membros inferiores, devido à discopatia 

degenerativa, canal estreito lombar, que piora com esforços físicos, que 

impede as atividades da vida diária. 3-Inexistencia de contraprova ao 

Laudo do Médico Pericial Judicial, que concluiu, baseado no histórico, 

documentos médicos analisados e exame físico especial apresentando 

discretas alterações, onde se pode concluir que o autor é portador de 

discopatia, sem lesão tecidual, atualmente não conferindo incapacidade ou 

redução para o desempenho da sua atividade laboral relatada ou para o 

desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência, 

tendo sido claro, ainda, o médico perito ao responder os quesitos 

formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade 

(Id 1153284 - Pág. 1/4). 4[...] enquanto que a perícia médica judicial fora 

realizada em 11.10.2016, verificando-se, assim, que não há nos autos 

documentos médicos que possam se contrapor e fazer com que o Juízo 

deixe de considerar o concluído no documento pericial. 5-Ainda que não 

exista efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por 

força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as 

demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma 

contrária às conclusões do expert. Entretanto, no presente caso, não há 

nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial. 6-O 

Apelante também fora submetido à perícia médica da própria Autarquia 

Previdenciária que também a considerou não haver limitação funcional, 

consoante depreende-se da decisão do pedido de reconsideração que 

indeferiu o benefício (Id 1153276 - Pág. 18). 7- Apelação conhecida e não 

provida. À unanimidade. ACÓRDÃO. [...] (TJ-PA - APL: 

00077816420158140040 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE 

TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª Turma de Direito Público, 

Data de Publicação: 30/01/2019). (sem grifo no original). Deste modo, 

inexistindo incapacidade e, estando o laudo pericial em consonância com 

as provas colacionadas aos autos, conclui-se que está escorreito, 

devendo o pleito ser julgado improcedente, como sobredito. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ante 

a ausência da incapacidade do requerente, nos termos dos artigos 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, e julgo o feito extinto nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil. Por conseguinte, REVOGO a tutela de 

urgência outrora concedida, ante a ausência da probabilidade do direito, 

requisito previsto no art. 300 do CPC. Condeno a autora ao pagamento de 

custas e honorários que fixo em 10% do valor dado à causa. As 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 

cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

(art. 98, § 3º, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de praxe. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002132-73.2018.8.11.0010 Requerente: SIRVAL 

MACEDO MOREIRA Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Sirval Macedo Moreira em desfavor da Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S.A. O autor afirma, em síntese, que a fatura de 

energia elétrica não está em seu nome, sendo arrendatário do imóvel e é 

responsável pelo pagamento de energia elétrica. Aduz que no mês de 

maio de 2017 o consumo foi de 35 Kwh, em junho de 2017, 35 Kwh, em 

julho de 2017, 45 Kwh, em agosto de 2017, 35 Kwh, em setembro de 

2017, 35 Kwh, em outubro de 2017, 127 Kwh, em novembro de 2017, 43 

Kwh, em dezembro de 2017, 43 Kwh em janeiro de 2018, 710 Kwh, em 

fevereiro de 2018, 101 Kwh, em março de 2018, 106 Kwh, na outra conta 

referente ao mês de abril de 2018, 275 Kwh. Afirma que em janeiro de 

2018 sofreu com a mesma situação, tendo que pagar por consumo não 

utilizado. Aduz que a Defensoria Pública enviou ofício para a requerida 

para que fosse feita a revisão da fatura errada pela média do consumo do 

requerente, todavia o ofício não foi respondido. A tutela de urgência foi 

deferida para que o requerido se abstivesse de interromper o 

fornecimento de energia elétrica. A requerida apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, ilegitimidade do autor, uma vez que a unidade 

consumidora está em nome de terceiro. No mérito defende a legalidade da 

cobrança, ao argumento de que a unidade consumidora se localiza na 

zona rural e por essa razão é realizado o cálculo de consumo de forma 

plurimensal. O autor impugnou a contestação (id. 19648271), pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. Fundamento e decido. Da 

ilegitimidade ativa É cediço que o fornecimento de energia elétrica envolve 

obrigação de trato pessoal, devendo ser exigida de quem efetivamente 

usufruiu do serviço. No caso em tela, o contrato de locação colacionado 

aos autos comprova que o autor é quem usufrui do serviço de energia 

elétrica, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa. Nesse 

sentido a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SABESP. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO 

VINCULADO A LOCATÁRIO ANTERIOR. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço 

prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza 

jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do 

bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. 2. 

Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp 1280864/SP, 2ª Turma, 

Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.02.2012 - negritei). Assim, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa. Do mérito. O caso em comento comporta 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, do CPC, 

vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” É cediço que é legal o procedimento de 

aferição por média e leitura plurimensal prevista na Resolução 414/2010, 

de modo que esse método não configura abusividade ou irregularidade por 

parte da concessionária. Ocorre que, no caso dos autos, em análise ao 

histórico de consumo da parte autora, a média dos meses de outubro de 

2017, janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março de 2018 e abril de 2018, 

estão acima da média dos meses anteriores, vejamos: Meses faturados 

Consumo em kwh Maio de 2017 35 Kwh Junho de 2017 35 Kwh Julho de 

2017 45 Kwh Agosto de 2017 35 Kwh Setembro de 2017 35 Kwh Outubro 

de 2017 127 Kwh Novembro de 2017 43 Kwh Dezembro de 2017 43 Kwh 

Janeiro de 2018 710 Kwh Fevereiro de 2018 101 Kwh Março 2018 106 

Kwh Abril de 2018 275 Kwh Percebe-se que houve um considerável 

aumento no consumo cobrado nas faturas questionadas quando 

comparado com o período anterior. Ressalte-se que a média dos cinco 

meses anteriores a outubro somam 185 Kwh, ou seja, quase que a média 

apurada somente o mês de outubro de 2017. Verifica-se das faturas dos 

meses anteriores a outubro/2017 que não obstante o consumo seja 

faturado por leitura plurimensal jamais chegou a esse patamar. Assim, no 
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caso de aumento exorbitante e repentino no valor das faturas de energia 

elétrica, em relação à média de consumo da propriedade, cumpre à 

concessionária do serviço de energia elétrica demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor em ver 

ajustado, o que não ocorreu na hipótese em tela. No caso dos autos, a 

requerida não logrou comprovar o efetivo consumo de energia elétrica nos 

meses em discussão, restringindo-se a alegar, genericamente, a 

responsabilidade do autor pelo consumo e pagamento das faturas. Assim, 

diante da ausência de tal prova técnica, devem ser revisadas e 

delimitadas de acordo com o consumo médio mensal tido nos 06 meses 

antecedentes as faturas. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL 

-LEITURA TRIMESTRAL- LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO 

PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO 

AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O 

CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 

373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA –HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS- MANTIDO - EM CONSONÂNCIA COM OS § 2º e § 8º, DO 

ART. 85 DO CPC- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Em imóvel situado em zona rural não se 

mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, 

amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, 

realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra 

as do intervalo por estimativa. 2- A leitura plurimensal em zona rural não 

pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, 

no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos 

faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura 

cíc l ica aos meses de março/ junho de 2016.  (N. U 

0023764-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) No mesmo 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA 

ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA 

ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – 

CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em 

zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal 

faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela 

concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora 

que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar 

inexigível o débito questionado. [...] (N.U 0005288-95.2015.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 

14/10/2019). No tocante ao dano moral, a simples cobrança indevida não 

gera obrigação de indenizar a título de dano moral, devendo ser tratado 

como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não 

dá ensejo a reparação por dano moral. Em colaboração: RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS 

TELEFONICOS – DÍVIDA AFASTADA – SIMPLES COBRANÇA –DANOS 

MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do 

reconhecimento da ausência de contratação de serviços telefônicos, 

inexistindo negativação do nome da pessoa jurídica ou outro dano grave, a 

simples cobrança de débito indevido não é hábil a caracterizar os danos 

morais. (N.U 0002823-75.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 

12/03/2020). Assim, improcede o pleito indenizatório. DISPOSITIVO. Diante 

do exposto, julgo procedente em parte o pleito do autor, para o fim de 

revisar a fatura dos meses de outubro de 2017, janeiro de 2018, fevereiro 

de 2018, março de 2018 e abril de 2018, tomando por base o consumo 

médio mensal do autor nos seis meses anteriores a outubro de 2017. 

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o vencido ao 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Havendo 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 129405 Nr: 2382-89.2019.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 Ante o exposto, por entender que o bem ainda interessa ao processo, e 

ainda, considerando indícios de que o veículo estava sendo utilizado na 

prática do crime de tráfico de drogas INDEFIRO o pedido formulado pela 

requerente JULIANO MARTINS DA SILVEIRA.No que tange ao pedido de 

reanálise do decreto de nova prisão do réu, nota-se que o réu teve sua 

prisão preventiva recentemente reanalisada em outro processo, decidindo 

este magistrado por sua liberdade, uma vez que é primário, possui 

endereço fixo e trabalho lícito, não se vislumbrando os requisitos para a 

manutenção da custódia cautelar.Sendo assim, julgo prejudicado o pedido, 

já que pelos mesmos fundamentos legais declinados na Decisão aludida, 

não se justifica decretá-la novamente, ainda que o réu tenha descumprido 

condições fixadas na decisão, sob pena de adiantamento de cumprimento 

de pena, já que permaneceu preso preventivamente durante período 

razoável (art. 313, §2º, do CPP).Preclusa a presente decisão, extraia-se 

cópia para encartá-la no procedimento extrajudicial ou processo judicial 

competente e, após, arquive-se.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000928-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARIA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000188-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2694514 audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 08h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2694779 audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 08h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2695034 audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 08h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2695346 audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 09h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2696145 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 09h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência, desde que não haja prejuízo para as partes. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2697012 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 09h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência, desde que não haja prejuízo para as partes. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2697663 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 09h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência, desde que não haja prejuízo para as partes. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2697874 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 10h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência, desde que não haja prejuízo para as partes. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2698335 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 10h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência, desde que não haja prejuízo para as partes. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2698518 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 10h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência, desde que não haja prejuízo para as partes. 

Programa utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2698913 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 10h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2699398 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 08h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: Caso promovido se 

habilite o link já está disponível.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2699747 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 09h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: Caso advogado do 

promovido se habilite o link de acesso está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2700080 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 08h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANNY KARLA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2700080 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 08h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

(ROYAL STAR THERMAS RESORT) (REQUERIDO)

WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 02 OLIMPIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2700552 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 11h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 
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e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRILHAART JOIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2707430 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 10h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: A carta precatória de 

citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2707758 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 11h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2708812 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 09h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2709057 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 11h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 
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-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. (REQUERENTE)

E. H. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2709472 da audiência 

designada nos autos para dia 12/05/2020 às 11h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. OBS: O aviso de recebimento 

de citação do promovido ainda não retornou, mas caso o promovido se 

habilite o link de acesso já está disponível acima.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-02.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MIZAEL CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2712232 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 08h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2712400 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 08h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOURADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2712520 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 08h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

por videoconferência. Programa utilizado: 
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https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2712635 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 09h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FRANCA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2712851 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 09h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso https://call.lifesizecloud.com/2713021 da audiência 

designada nos autos para dia 19/05/2020 às 09h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA e art. 22 §2º 

da Lei 9099/95, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos, 

autorizou a realização das audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT 

p o r  v i d e o c o n f e r ê n c i a .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Se o 

demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de 

conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença, conforme, 

conforme art. 23 da Lei 9099/95. Nada mais. ANA PAULA PAIXÃO 

GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIR VERISSIMO ESTEVAM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001157-80.2020.8.11.0010. TESTEMUNHA: GENECIR VERISSIMO 

ESTEVAM TESTEMUNHA: CLARO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos 

documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a parte 

autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez que 

apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro e 

desatualizado com data de 18/09/2019. Considera-se como comprovante 

de residência, em nome da própria parte, desde que atualizado, conta de 

luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet 

fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato 

de locação. Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome 

próprio, será aceito também, os seguintes documentos em nome de 

terceiro, desde que acompanhado das seguintes declarações e 

documentos: – Comprovante da residência dos pais (genitores) 

acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no endereço 

indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que 

anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde 

que anexada a declaração de que vive em união estável com a parte 

autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001602-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001602-35.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: COSME CANDIDO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Cumpra-se o que fora 

determinado na decisão do ID nº 31357188. Após, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000351-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000351-45.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ANGELA MARIA DE JESUS SILVA Vistos. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

parcialmente frutífera tal diligência, como se colhe do documento anexo. 2. 

Assim, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Na 

oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a manifestar o 

interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes, bem como a, caso queira, opor embargos à execução no prazo 

legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Assim, DEFIRO, desde já, 

a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, 

na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na 

restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da 

execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela parte 

interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do 

CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROCHA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002155-19.2018.8.11.0010. INTERESSADO: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELISANGELA ROCHA GOMES Vistos, etc. 

DEFIRO o pedido retro e determino que seja expedido ofício ao INSS, 

conforme requerido pelo exequente, para que informe nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a existência de vínculo empregatício da parte 

executada. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000057-90.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DOS REIS Vistos. 1. Atento 

ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

parcialmente frutífera tal diligência, como se colhe dos documentos 

anexos. 2. Assim, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

último endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a 

manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. 
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Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, 

devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da 

dívida ou extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente 

requerido pela parte interessada, defiro a expedição de certidão de que 

trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de 

veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, 

com o nome das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir 

fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem 

prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos 

de prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002866-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE FATIMA ALEGRETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALEIXO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002866-87.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALZIRA DE FATIMA ALEGRETTI 

EXECUTADO: JOAO ALEIXO GOMES DA SILVA Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Considerando que o 

valor de R$ 15,78, bloqueado através do sistema BACENJUD é irrisório a 

satisfação do débito, fora determinado o seu imediato desbloqueio. 2. Com 

efeito, tornou sem resultado tal diligência, como se colhe do documento 

anexo. 3. Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 4. Ademais, 

desde que previamente requerido pela parte interessada, defiro a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de dez dias, em termos de prosseguimento da demanda executiva, 

sob pena de extinção. 6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002179-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002179-13.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DANIELA ARAUJO SOUZA Vistos, etc. 1. Atento 

ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002182-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DOS REIS SOUZA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002182-65.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: EDIVALDO DOS REIS SOUZA SANTANA Vistos, 

etc. 1. Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que 

tal modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir 

medida judicial com sustentação legal, também se mostra a mais 

apropriada neste momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo 

art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema 

BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com 

efeito, tornou sem resultado tal diligência, como se colhe do documento 

anexo. 3. Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 4. Ademais, 

desde que previamente requerido pela parte interessada, defiro a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de dez dias, em termos de prosseguimento da demanda executiva, 

sob pena de extinção. 6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001623-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSIEL CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001623-11.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: OSIEL CANDIDO DA SILVA Vistos, etc. 1. Atento 

ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 
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sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000125-40.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANA MARIA ALVES FERREIRA Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ROJAS MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000585-61.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: JULIO CESAR ROJAS 

MACHADO TESTEMUNHA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1.DEFIRO o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas 

da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da 

Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão 

da penhora positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu 

advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Art. 854. (...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos 

financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente. § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros. Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada 

a manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. 

Decorrido o prazo assinalado, o bloqueio automaticamente se 

transformará em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, 

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. 

Após, não manifestado interesse em realização de audiência para 

tentativa de conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à 

execução no prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ FRANCISCA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000129-77.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: MARINEZ FRANCISCA DE SOUZA Vistos, etc. 1. Atento 

ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO LOPES SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000127-10.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANTONIO LOPES SIQUEIRA Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANIELI ALVES BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000059-60.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: SANIELI ALVES BATISTA Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001162-05.2020.8.11.0010 REQUERENTE: MANOEL JOAQUIM SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000352-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR COSTA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000352-30.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FRANCIMAR COSTA XAVIER Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 
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parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA NUNES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001164-72.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIA NUNES SIQUEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consoante se verifica 

pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a 

parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez 

que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro. 

Considera-se como comprovante de residência, em nome da própria parte, 

desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone (fixo ou celular), 

conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de crédito, 

comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não tenha 

possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito também, 

os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que acompanhado 

das seguintes declarações e documentos: – Comprovante da residência 

dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o filho/autor, 

reside no endereço indicado; comprovante de endereço em nome do 

cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; comprovante do 

companheiro, desde que anexada a declaração de que vive em união 

estável com a parte autora; e declaração de que reside no imóvel pelo 

locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência é feita para 

que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da demanda, 

eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica 

caracterizada a incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000055-23.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Com efeito, tornou 

sem resultado tal diligência, como se colhe do documento anexo. 3. Assim, 

DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 4. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de dez dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001163-87.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consoante 

se verifica pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de 

que a parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma 

vez que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro e 

desatualizado. Considera-se como comprovante de residência, em nome 

da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone 

(fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de 

crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não 

tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito 

também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que 

acompanhado das seguintes declarações e documentos: – Comprovante 

da residência dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o 

filho/autor, reside no endereço indicado; comprovante de endereço em 

nome do cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; 

comprovante do companheiro, desde que anexada a declaração de que 

vive em união estável com a parte autora; e declaração de que reside no 

imóvel pelo locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência 

é feita para que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da 

demanda, eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 

9099/95, fica caracterizada a incompetência absoluta do Juizado. Razão 

pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002398-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002398-60.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em 

face de VALTENIR CARVALHO FERREIRA, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que 

não houve sucesso na satisfação integral do presente cumprimento de 
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sentença, tendo em vista que houve a penhora online apenas de parte do 

débito. Logo, tem-se que o indeferimento da expedição de mandado de 

penhora é medida de rigor, vez que o presente cumprimento de sentença 

se arrasta há mais de ano, não havendo sucesso na quitação integral do 

débito, em que pese várias medidas constritivas já tenham sido deferidas 

por este juízo. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que esgotados todos os meios para o cumprimento da 

obrigação imposta. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando inexiste qualquer notícia da 

existência de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não 

haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis. Defiro, a liberação dos valores à parte Exequente conforme 

requerido na petição de id 31427664. Após, expeça-se de certidão de 

dívida, referente ao remanescente do débito, para que, querendo, a parte 

credora possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001101-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDIVANIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001101-81.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: MARIA EDIVANIA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de 

processo movido por JACIARA CALCADOS LTDA - EPP, em desfavor de 

MARIA EDIVANIA DA SILVA. Conforme consta nos autos, as partes 

compuseram acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação e 

extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil 

estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o acordo entabulado entre 

as partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILTRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000557-64.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

REQUERIDO: GERALDO SILTRAO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

NATALINO FERREIRA - ME, em face de GERALDO SILTRAO. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 1.372,02 

(mil trezentos e setenta e dois reais e dois centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certidão juntada nos autos, não se fez 

presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou 

contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do 

mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer em 

audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 
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parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 8781382, demonstrando a aquisição de produtos pela parte 

demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte 

ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 1.372,02 (mil trezentos e setenta e dois reais e dois centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003038-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MAYCON DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003038-29.2019.8.11.0010. AUTOR(A): ALEX MAYCON DE SOUZA 

ALMEIDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação ajuizada por ALEX MAYCON DE 

SOUZA ALMEIDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Pretende a 

parte autora que a parte ré seja compelida em autorizar o prosseguimento 

nas demais fases do concurso público para preenchimento de cadastro 

de reserva do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, referente 

ao Edital n. 001/2018/SEJUDH. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação, afirmar a parte ré, em síntese, preliminares, afirmando no 

mérito inocorrência de qualquer ato ilegal, haja vista que a exclusão do 

certame se deu em virtude da estrita obediência ao Edital. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito todas as preliminares suscitadas pela parte 

ré, tendo em vista que não fora designada audiência de conciliação, bem 

como já fora deferida a tutela de urgência e, ainda, não é devida custas e 

honorários no primeiro grau desta justiça especializada, não havendo se 

falar em deferimento ou indeferimento da justiça gratuita neste momento 

processual. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora faz jus a prosseguir nas demais nas fases do concurso público 

para preenchimento de cadastro de reserva do cargo de Agente de 

Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso. De início, como 

bem assentado na decisão que deferiu a tutela de urgência no id 

27265170, a parte reclamante realizou a transação penal, cumprindo-a 

integralmente, sem que houvesse oferecimento de denúncia por parte do 

Ministério Público. Logo, a transação penal integralmente cumprida, não 

gera sequer efeitos na esfera penal ou civil, nos termos do art. 76, §6º, da 

Lei 9.099/95, vejamos: § 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º 

deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo 

para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, 

cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. (Grifei) É 

dizer, o cumprimento da transação penal, não tem o condão de acarretar 

presunção de culpabilidade penal ou mesmo de inidoneidade moral e, 

assim, justificar a exclusão do candidato na fase de Sindicância da Vida 

Pregressa. Ademais, a menção a “qualquer fato desabonador” não permite 

a constatação de qualquer parâmetro para a avaliação destas condutas, 

que assumem especial importância, dado o caráter eliminatório da etapa. 

Ora, inexiste, neste ponto, a objetividade da avaliação à qual o candidato 

será submetido, inviabilizando, assim, o controle jurisdicional da legalidade, 

da correção e da razoabilidade dos parâmetros utilizados na avaliação, 

fazendo-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de que sejam 

evitadas arbitrariedades. Desta forma, verifica-se descabida a exclusão 

do candidato do certame, cujo ato de eliminação valorou negativamente 

sua vida pregressa, frente ao Princípio da Presunção de Inocência, de 

modo que a procedência da presente ação é medida de rigor. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. EDITAL Nº 004/2013. 

INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. Hipótese em que a constatação da existência de processo 

criminal sem sentença condenatória, em razão do cumprimento da 

transação penal, não tem o condão de acarretar presunção de 

culpabilidade penal ou mesmo de inidoneidade moral e, assim, justificar a 

exclusão do candidato na fase de Sindicância da Vida Pregressa. A 

menção a “fato desabonatório” não permite a constatação de qualquer 

parâmetro para a avaliação destas condutas, que assumem especial 

importância, dado o caráter eliminatório da etapa. No tocante a fotos no 

facebook e comentários dos vizinhos, inexiste, neste ponto, a objetividade 

da avaliação à qual o candidato será submetido, inviabilizando, assim, o 

controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos 

parâmetros utilizados na avaliação, fazendo-se necessária a intervenção 

do Judiciário, a fim de que sejam evitadas arbitrariedades. Nesse cenário, 

verifico descabida a exclusão do candidato do certame, cujo ato de 

eliminação valorou negativamente sua vida pregressa, frente ao Princípio 

da Presunção de Inocência, impondo-se, portanto, a procedência da ação 

e a reforma da sentença. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71007403280, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 17-09-2019) 

Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como 

cogestor, interferindo na administração do Estado. Não significa violação 

ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo 

de obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 
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praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, possibilitando a parte 

autora em prosseguir nas fases do concurso público para preenchimento 

de cadastro de reserva do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000766-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000766-96.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. A presente ação de execução de honorários 

advocatícios foi proposta por ISLEI RIBEIRO DE MORAIS, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO, concernente a verba honorária em 

decorrência de atuações como Defensor Dativo, na Comarca de Dom 

Aquino/MT. Considerando que a liquidez da obrigação resta demonstrada 

nos autos, bem como a anuência do executado, autorizo que a partes 

postulantes procedam ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição de RPV no caso do credor e Alvará de 

transferência no caso do executado para conta indicada no ID nº 

31498641. Tendo em vista que houve duplicidade nos valores vinculados 

aos autos, vez que houve a penhora online via sistema Bacenjud ocorrida 

no dia 06 de março do corrente ano e posteriormente houve o depósito 

pela parte executada, determino a liberação dos valores da seguinte 

maneira: EXEQUENTE: R$ 4.056,32 (ISLEI RIBEIRO DE MORAIS) 

EXECUTADO: R$ 3.775,89 (ESTADO DE MATO GROSSO) Contudo, 

restando demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida 

pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANY NUNES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001570-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LORRANY NUNES BARROS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, em face de LORRANY NUNES BARROS. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 997,43 

(novecentos e noventa e sete reais quarenta e três centavos), não 

adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme AR juntado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento das Turmas 

Recursais pátrias, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. 

ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO CONSERTO. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL RECONHECIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO 

PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. VALOR OFERTADO 

PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-11-2019) Portanto, tendo a 

parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Em se 

tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo 

de seu direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu 

de provar o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como 

documentos da dívida, documentos do débito no id 14095585, 

demonstrando a aquisição de produtos pela parte demandada, a qual não 

fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte ré. Outrossim, a parte 
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demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor 

trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES 

INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. APLICAÇÃO DA 

REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA 

COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança relativa às mensalidades do 

contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes. 

O ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor, 

cabendo ao credor apenas a prova da existência da dívida, 

instrumentalizada por documento particular, consoante estabelece o artigo 

320 do Código Civil. Isto porque, nas ações de cobrança a prova do 

adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito do autor que, por sua vez, deverá amparar a lide com prova 

escorreita da contratação, ex vi legis, do artigo 373, incisos I e II, do 

CPC/15. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta 

egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 24-10-2019 

Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada 

adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo 

pagamento dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da 

dívida que não logrou êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada 

ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 997,43 (novecentos e 

noventa e sete reais quarenta e três centavos), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que 

deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIUVACI PRADO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000184-62.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO REQUERIDO: NIUVACI PRADO MIRANDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO, em face de ELIEL FELIX NASCIMENTO. Alega a parte 

reclamante ser credora de 01 (uma) cártula de cheque não adimplida pela 

parte ré, requerendo ao final o pagamento dos valores ali constantes. Em 

que pese a parte ré tenha sido devidamente citada na pessoa de seu 

cônjuge, conforme se infere do documento de id 28639896, não se fez 

presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou 

contestação. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. DA CITAÇÃO DA PARTE RECLAMADA 

Com efeito, se infere dos autos que a parte demandada fora devidamente 

citada na pessoa de seu cônjuge. Logo, tem-se que o ato de citação fora 

cumprido, inexistindo óbice ao julgamento da presente ação. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DEVEDOR. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA 

CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

07 DAS TURMAS RECURSAIS. CITAÇÃO VÁLIDA, EIS QUE RECEBIDA NO 

ENDEREÇO DO CITANDO, AINDA QUE POR PESSOA DIVERSA(CÔNJUGE). 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.Equivocam-se os recorrentes ao 

suscitarem a inexistência da citação do cônjuge varão, que não teria 

recebido pessoalmente o AR citatório. Ora, é entendimento já sumulado 

nas Turmas Recursais (enunciado n.07) o de que basta seja entrega a 

carta citatória no endereço do citando, independentemente de o ser a uma 

pessoa diversa, cabendo àquele provar cabalmente que a carta não lhe 

chegou às mãos. Exegese conferida, modo uniforme, ao disposto no 

art.18, inc.I, da lei n.9099/95. 2.Ora, na hipótese dos autos, as cartas 

citatórias foram recebidas pessoalmente pelo cônjuge mulher, litisconsorte 

passivo. Pelo que se mostra absolutamente presumível que o ato citatório, 

a par de haver sido procedido no endereço correto, chegou ao pleno 

conhecimento do réu. 3.Citação perfectibilizada, revelia corretamente 

decretada e sentença válida, dando ensejo à execução ora embargada. 

4.Recurso que se limita a alegar a nulidade da citação, ao qual se NEGA 

PROVIMENTO.(Recurso Cível, Nº 71000789800, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 

19-01-2006) MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: RECURSO INOMINADO 

– RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE 

PROBATÓRIA – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA 

APENAS QUANTO AO DANO MORAL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU 

REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 

1000253-33.2016.8.11.0032, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 
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Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia, é que a parte autora afirma possuir 01 (uma) 

cártula de cheque emitidas pela parte ré, da qual não logrou êxito no 

recebimento. A parte autora apresentou como documento da dívida ambos 

o cheque, emitido em 12/02/2015, ao passo que a data da distribuição da 

ação foi em 29/01/2019, ocasião em que NÃO havia ultrapassado 05 

(cinco) anos da emissão. A prescrição é o mesmo que a extinção da 

pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) 

que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação. O art. 206, § 3º, 

inciso VIII do CC, determina que prescreve em 3 (três) anos a pretensão 

de haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial. Portanto, o prazo prescricional 

do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é aplicável, se não houver 

legislação especifica, dispondo de modo diverso. Ocorre que, o cheque 

possui regulamentação específica contida na Lei n. 7.357/85, a qual 

estabelece prazos específicos de prescrição, de 06 (seis) meses para a 

pretensão executiva e 2 (dois) anos para a ação de locupletamento sem 

causa, prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a partir do dia em que 

se encerra o prazo previsto no artigo 59 da referida Lei. Logo, inaplicável 

o artigo 206, § 3º, VIII do CC. Operada a prescrição perde o título de 

crédito suas características cambiárias, como a literalidade, autonomia, 

abstração e independência e passa a servir apenas como indício de prova 

da existência do crédito, exigindo a comprovação da existência do 

negócio subjacente ao qual se vincula, de acordo com a previsão do art. 

62, da Lei 7.357/85. Logo, operada a perda da executividade, bem como 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos para a interposição da ação de 

locupletamento indevido (artigos 59 e 61 da Lei 7357/85), resta ainda a 

Ação de Cobrança fundada no negócio subjacente. Assim, quando já 

prescrita a ações, cambial (art. 59) e de locupletamento (art. 61), previstas 

na Lei nº. 7.357/85, resta a ação de cobrança, nos autos da qual, deverá 

ser comprovada a causa debendi. É dizer, tratando-se de ação de 

natureza causal, constitui ônus do credor a comprovação da origem do 

débito e sua relação com a emitente do cheque, tendo em vista a perda da 

natureza cambial do título, que passa a ser mero início de prova de dívida. 

Outrossim, tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida constante 

em instrumento público ou particular, fundada em direito pessoal, como no 

caso do cheque dos presentes autos, o prazo prescricional, a teor do 

disposto no inc. I, do § 5º, do art. 206, do Código Civil, é quinquenal. Assim 

o cheque prescrito, mas que não tenha atingido cinco anos, pode ser 

cobrado por meio de reclamação com pretensão de cobrança, já que 

apesar de perder a qualidade de título de crédito, permanece como 

documento qualificado de instrumento particular representativo de dívida. 

In casu, o prazo para a cobrança, conforme o Código Civil Brasileiro, é de 

cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, que assim 

dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO 

INDUSTRIAL. DIVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO 

PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. OCORRÊNCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 206,§ 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. Muito embora para as ações de execução de cédula de crédito 

industrial se aplique o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genébra, para as ações de cobrança deve ser adotada 

prescrição conforme a legislação civil comum, especificamente os artigos 

177 do Código Civil de 1.916 e 206, § 5º, do Novo Diploma Civilista. (TJ-BA 

- APL: 00045805520118050137 BA 0004580-55.2011.8.05.0137, Relator: 

Cynthia Maria Pina Resende, Data de Julgamento: 18/02/2014, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2014) Assim, não há que se falar 

em prescrição do referido título. Ademais, a parte reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos a 

respectiva cártula que não logrou êxito em compensá-la. Diante dos fatos 

e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo 

PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento do cheque não compensado, 

abaixo relacionado, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data 

de sua emissão e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada. Valor que deverá 

ser apurado através de simples cálculo aritmético. BANCO AGÊNCIA 

CONTA CHEQUE N.º EMISSÃO VALOR Banco Sicredi 0802 21363-4 

000073 12/02/2015 R$ 500,00 Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA COSTA DE BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003215-90.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GILMARA COSTA DE 

BARROS DOS SANTOS REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por GILMARA COSTA DE BARROS DOS SANTOS, em desfavor 

de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. 

Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, tendo em vista 

ausência de qualquer débito junto a parte ré, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial, sob fundamento de necessidade de perícia grafotécnica. 

Ora, dos documentos acostados nos autos é possível se inferir a 

existência de relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos 

autos possibilita a identificação da relação havia entre a parte autora e a 

parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte 

autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se 

comparado aos demais documentos assinados por ela nos autos, bem 

como esta acompanhado de seus documentos pessoais. Eis o 

entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer débito. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato a contratação de 

serviços pela parte autora junto a parte ré. Nesses termos, há de se 

reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. 

A parte reclamada juntou nos autos a comprovação do serviço contratado 

pela parte demandante, conforme se extrai dos contratos juntados com a 

defesa, sendo que a assinatura é idêntica as demais assinaturas apostas 

nos documentos que instruíram a exordial, bem como o documento de 

identidade é o mesmo trazido com a inicial. A parte requerente deixou de 

trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré. Assim, 

a dívida e a cobrança são legítimas, descabe, portanto, o pleito de 

indenização por danos morais. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. A propósito, averbe-se julgado pertinente: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. A parte 

reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não possuir 

qualquer relação jurídica com a parte reclamada que justificasse os 

débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). Desta forma, a condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé é medida de rigor. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002572-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEI MARCOS DE CARVALHO GERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002572-35.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GILNEI MARCOS DE 

CARVALHO GERALDO REQUERIDO: OI S.A. Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto GILNEI MARCOS DE 

CARVALHO GERALDO, contra sentença proferida no presente feito, que 

move em face de OI S.A. Consoante ao embargo da parte autora, 

pretende, pela via dos aclaratórios, sanar contradição da r. decisão. Após 

detida análise às circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a 

análise dos Embargos de Declaração apresentados pela parte embargante 

no id 29511826, entendo que as razões expostas nos embargos 

encontram guarida e outro caminho não há a não ser acolher os embargos 

de declaração, com efeitos infringentes, tão somente para retificar a 

decisão anteriormente proferida, fazendo constar do dispositivo da 

seguinte forma: DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a tutela de 

urgência deferida nos autos, determinando o cancelamento das 

cobranças, objeto da presente lide. Julgo improcedente o pedido de 

indenização de danos morais, nos termos da fundamentação supra. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Código 

de Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos, para o fim 

de retificar a apontada contradição. No mais, mantenho a sentença, tal 

qual lançada, por seus próprios fundamentos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000482-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS JUNIOR CARDOSO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS NESELLO OAB - MT0017454A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000482-54.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MATHEUS JUNIOR CARDOSO 

RAMOS EXECUTADO: M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de processo movido por MATHEUS JUNIOR CARDOSO 

RAMOS, em desfavor de M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI. 

Conforme consta nos autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, 

faz-se necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, 

ante o acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002734-30.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EMANUELLY OLIVEIRA 

SANTOS GIACOMELLI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS 

GIACOMELLI, em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A.. Conforme 

consta nos autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se 

necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o 

acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003053-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003053-95.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: ANTONIO ALVES DA 

SILVEIRA TESTEMUNHA: AYMORE Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ANTONIO ALVES DA SILVEIRA, em desfavor de AYMORE. 

Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, requerendo assim 

a declaração de inexistência do débito, bem como indenização de danos 

morais. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de necessidade de intervenção de 

terceiro, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de necessidade de intervenção de 
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terceiro, tendo em vista sua inadmissibilidade nesta justiça especializada, 

de modo que eventual condenação suportada pela parte ré, pode ser 

exercida na via regressiva do suposto causador do dano. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. De início, ressalta-se que o fato da parte autora ter 

sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, sem que a parte requerida 

tenha conhecimento, não afasta a responsabilidade desta que é objetiva 

(artigos 3º, 14 do CDC), justamente porque tem o dever próprio, pessoal e 

intransferível de analisar adequadamente, independentemente de sua 

atuação ética, os dados cadastrais daquele que se habilita a receber seus 

serviços. Incumbia a demandada, a fim de eximir-se da responsabilidade, 

analisar os dados fornecidos, tendo mais cautelas ao exigir a 

documentação necessária para a perfectibilização contratual, analisando 

em detalhes os documentos apresentados, permitindo, com isso, a 

conferência de assinaturas já que, em se tratando de defeito do serviço, a 

inversão do ônus da prova se dá em razão de expressa disposição legal, 

competindo à requerida comprovar cabalmente que o defeito inexiste. Em 

assim não o fazendo, optando por contratar os serviços sem conferência 

mais apurada dos documentos apresentados, deve responder por sua 

desídia. Denota-se da documentação carreada pela parte ré, evidente 

fraude promovida por terceiro, com a qual, a demandada se mostrou 

desidiosa e conivente, porquanto constatada por simples análise, uma vez 

que, a assinatura apresentada por estelionatário, diverge daquela aposta 

no documento de identidade da parte reclamante. Portanto, em se tratando 

de defeito do serviço, a responsabilidade da requerida é objetiva, pois o 

serviço não oferece a segurança legitimamente esperada pelo 

consumidor. Resta evidente a fragilidade do sistema adotado pela parte 

requerida que, alcançando cada vez mais clientes, deixou de tomar as 

mínimas cautelas necessárias, devendo responder pelos danos 

causados. Trata-se de risco empresarial que deve ser absorvido pela 

parte reclamada, não pela parte reclamante. Dessa forma, independente 

de hipossuficiência e aplicação da regra de inversão do ônus da prova 

(artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), é o 

próprio CPC, artigo 373, inciso II, que resolve a matéria probatória, quando 

diz ser incumbência da parte ré a produção da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

mormente sendo impossível impor ônus probatório à parte autora no 

tocante a fato negativo. Casos como o que se apresenta são recorrentes. 

A parte supostamente lesada tem seus documentos e dados pessoais 

utilizados por terceiros que visam locupletar-se ilicitamente, protegidos 

pelas informações alheias. Resta demonstrado que a parte requerida agiu 

com negligência quando da realização da contratação sem tomar as 

cautelas necessárias para efetuar um contrato. No caso em comento, não 

há qualquer lastro probatório indicando que os procedimentos foram 

regularmente realizados, resolvidos, ainda mais que os fornecedores, 

possuem a obrigação de prestar serviços adequados conforme preconiza 

o artigo 22 do CDC, bem como a de informar com clareza ao consumidor 

que, por sua vez, deve ter facilitada a defesa de seus direitos. Desta 

forma, no que tange ao suposto contrato firmado entre as partes, é de 

responsabilidade da parte ré tomar as devidas cautelas para que não 

torne frágil uma falsa realidade jurídica porque apresenta exteriormente as 

características de uma situação verdadeira. A parte demandada deveria 

ter mais cautelas ao exigir a documentação necessária para a 

perfectibilização contratual, como o CPF, RG, comprovante de residência, 

para análise em detalhes dos documentos apresentados. Nesse sentido, 

conforme o art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva), era ônus 

probatório do fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, as 

excludentes de responsabilidades previstas no parágrafo 3º art. 14 do 

CDC. Resta evidente a fragilidade do sistema adotado pela instituição 

financeira, que alcançando cada vez mais clientes, deixou de tomar as 

mínimas cautelas necessárias, devendo responder pelos danos 

causados. Não é outro o entendimento sumulado pelo STJ, vejamos: 

SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desta feita, 

ainda que houvesse a ocorrência de fraude, a parte reclamada deve 

responder objetivamente pelos danos causados a parte reclamante. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
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dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002436-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002436-72.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CAIO HENRIQUE CUSTODIO 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de Embargos à Execução interposto por ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, no processo em que lhe move CAIO HENRIQUE 

CUSTODIO. DA REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS Inicialmente, insta 

salientar que o presente feito, já transitou em julgado, conforme se infere 

da Certidão lançada no id 22310464, iniciando assim a fase de 

cumprimento voluntário da sentença, em todos os seus termos. Logo, 

independentemente do nomen iuris atribuído pela parte ré à peça de id 

25440451, verifica-se que a pretensão é discussão do presente 

cumprimento de sentença, o qual deve ser manejado via Embargos à 

Execução. Em detida análise dos autos, verifica-se que os Embargos 

devem ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, 

do artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo, ressalvados casos de fatos supervenientes. Ainda, sobre o tema, o 

Enunciado n.º 117, do XXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe 

que “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial”. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO 

JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS 

EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO 

FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do § 1º 

do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser 

opostos mediante a garantia do juízo. 2. No caso, a parte recorrente não 

comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, 

requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 3. Incidência do Enunciando nº 117 

do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. 4. 

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser 

recebidos os embargos à execução opostos. 5. Recurso conhecido e não 

provido. (N.U 1000071-40.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, 

Publicado no DJE 12/03/2020) Portanto, ausente à penhora ou depósito de 

bens pela parte embargante, a REJEIÇÃO liminar dos embargos é medida 

que se impõe. DO VALOR ATRIBUIDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

No que tange ao valor pleiteado pela parte embargada, ora exequente, na 

petição de id 25769716, tem-se que o mesmo merece guarida. Com efeito, 

a sentença de id 16855985 determinou correção monetária pelo INPC/IBGE 

a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso. Logo, tendo a sentença sido proferida na data de 11/02/2019, 

deve a correção monetária ser realizada a partir da presente data, bem 

como se tratando de manutenção indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, hipótese dos autos, tem-se que o evento danoso se dá após o 

lapso temporal de 05 (cinco) dias úteis para a baixa do restritivo. Desta 

forma, deve a parte executada ser compelida em realizar o pagamento do 

saldo remanescente no importe de R$ 532,61 (quinhentos e trinta e dois 

reais e sessenta e um centavos). DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO 

preliminarmente os Embargos apresentados, ante a ausência de garantia 

do Juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE e art.53, §1º da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente no importe de R$ 532,61 

(quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte exequente, apresentando 

cálculo do valor devido, consigno o deferimento da penhora BACENJUD na 

falta de pagamento voluntário da dívida no prazo estabelecido. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000241-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000241-17.2018.8.11.0010. EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXEQUENTE: MARIA PEREIRA GONCALVES Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação proposta por MARIA PEREIRA GONCALVES, tendo como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 476 de 935



parte exequente NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, portanto, tornando-se impossível a 

continuidade do presente feito, já que não localizado bens da parte 

executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, verifico que 

já consta nos autos a expedição de Certidão de Dívida. Assim, diante a 

inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não haverá outro 

caminho que não seja a extinção da presente execução. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORADINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZAIDE MARIA CAPELARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000056-47.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE CARLOS CORADINI 

MARTINS EXECUTADO: EZAIDE MARIA CAPELARI Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação 

proposta por JOSE CARLOS CORADINI MARTINS, em face de EZAIDE 

MARIA CAPELARI. A questão trazida aos autos, refere-se a cobrança de 

04 (quatro) cártulas de cheques não compensadas, de números 000.251, 

000.252, 000.253 e 000.254, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais), cada, bem como multa de 25% (vinte e cinco por 

cento) por descumprimento contratual, ambas decorrentes do instrumento 

particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Em 

detida análise dos autos, verifica-se que parte executada através da 

petição de id 18282606, dá conta do adimplemento da dívida, informando 

no id 28426470 que se encontra em posse dos cheques originais. Ora, em 

que pese a parte exequente tenha alegado no id 18485250, que “Os 

cheques apresentados são datados com o ano de 2015 e não estão 

nominados ao exequente, bem como não fora realizado o pagamento da 

dívida.”, tem-se que o objeto da presente ação visa o recebimento das 04 

(quatro) cártulas inadimplidas, as quais são as mesmas trazidas na 

exordial (id . 1062645 - Pág. 10 a 13), todas datadas de 2015 e nominadas 

a terceiro. DOS CHEQUES No que tange as cobranças dos cheques que 

instruíram a inicial (números 000.251, 000.252, 000.253 e 000.254), tenho 

que assiste razão a parte executada. Sem maiores delongas, vejamos o 

que disciplinou o art. 324, do Código Civil, a respeito da prova do 

pagamento: Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do 

pagamento. Desta forma, estando os títulos na posse da parte executada, 

os quais foram juntados nos autos, tem-se que houve a realização do 

pagamento e resgate dos títulos, mormente, quando inexiste nos autos 

provas aptas a demonstrar o inadimplemento. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES. PAGAMENTO. Cheques emitidos em 

garantia ao contrato de confissão de dívida executado. Prova do 

pagamento que, nos termos do art. 324 do CC, se dá mediante a 

devolução dos títulos ao devedor. Conjunto probatório que respalda a 

alegação de pagamento parcial/excesso de execução. Distribuição dos 

ônus sucumbenciais que atende às disposições dos arts. 85, § 2º, e 86 do 

CPC. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a 

quaisquer dispositivos. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70074673526, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 

26-04-2018) É dizer, ao comprovar o resgate dos cheques a parte 

executada demonstrou o pagamento da dívida representada pelas 

cártulas, pois somente poderia tê-los resgatado depois de quitado o débito 

por eles representados. No caso, restando demonstrada a entrega dos 

títulos em favor da parte executada, tem-se de forma inequívoca a 

ocorrência do pagamento do débito. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL Com relação ao pagamento da multa de 25% (vinte e cinco 

por cento), tem-se que assiste razão a parte exequente. Nos termos do 

artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu 

direito, sob pena de improcedência da reclamação. Dá analise do 

instrumento de compra e venda firmado entre as partes, em sua cláusula 

9ª (id 1062645 - Pág. 6), verifica-se previsão expressa de aplicação da 

referida multa no caso de inadimplência, bem como que fora atribuída a 

negociação o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Logo, tendo a 

parte exequente demonstrado que não logrou êxito no recebimento, no 

tempo e modo, dos cheques emitidos para o pagamento das 04 (quatro) 

parcelas finais, vez que restaram devolvidos, tem-se que resta patente o 

descumprimento da obrigação de pagar pela parte executada. Outrossim, 

a parte demandada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do 

autor trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do 

CPC. Diante dos fatos e provas, tem-se desta forma que deve a parte 

executada adimplir com sua obrigação de pagar quantia certa, 

respondendo pelo pagamento da multa estabelecida na avença firmada 

entre as partes. Deste modo, inexistindo qualquer comprovação do 

adimplemento da multa contratual, deve a parte executada ser compelida a 

pagar o importe de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais). 

DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC, no que toca ao 

recebimento dos valores representados pelos cheques de números 

000.251, 000.252, 000.253 e 000.254, ante a comprovação do resgate dos 

títulos. Intime-se a parte executada para pagamento do valor 

remanescente de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), 

referente a multa por descumprimento contratual, no prazo de 15 (quinze) 

dias ou para informar bens à penhora, ressaltando que deverá ser dada 

prioridade para o pagamento em dinheiro com fito no melhor deslinde da 

controvérsia (artigo 835, I, do CPC). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000766-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000766-62.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI, em face de OI S/A. 

Alega a parte exequente, em síntese, ser credora da importância total de 
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R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), referente descumprimento pela parte 

reclamada da tutela de urgência deferida nos autos 

1003618-93.2018.8.11.0010. Outrossim, verifica-se que a parte 

exequente, já ajuizou nova execução, tombada sob nº 

1000310-78.2020.8.11.0010, onde sustenta o descumprimento da decisão 

de id 25332290, proferida nos autos principais, após a prolação da 

sentença, de modo que eventual descumprimento será ali decidido. Sem 

maiores delongas, cumpre trazer o dispositivo da sentença proferida nos 

autos principais (1003618-93.2018.8.11.0010), vejamos: Ante o exposto, 

reconheço a revelia da Reclamada, e, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil para: - RATIFICAR PARCIALMENTE os efeitos da liminar 

deferida (Id 17476287), somente no que tange a obrigação da empresa 

reclamada forneça internet de 10mb; ligações ilimitadas; acesso ao 

conteúdo OI Play; e serviço de televisão, ao preço acordado de R$ 80,80 

(oitenta reais e oitenta centavos), por conseguinte, revogo a pena de 

multa diária estabelecida; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Logo, verifica-se daqueles 

autos que fora revogada a multa diária estabelecida, bem como a 

sentença ali proferida, transitou em julgado, sem que houvesse 

interposição de recurso (id 20843017 – autos principais 

1003618-93.2018.8.11.0010). É dizer, sem a fixação de astreintes, pois 

revogada a decisão, não há que se falar em execução de multa-diária. 

Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE MULTA - 

ASTREINTES - PREVISÃO NO CPC/15 - REVOGAÇÃO DE LIMINAR - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA FIXADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1- A fixação de multa diária ou "astreintes", por atraso no 

cumprimento da obrigação de fazer, faz-se necessária para a obtenção 

do resultado prático. 2- As astreintes não têm por finalidade indenizar o 

necessitado, mas compelir o ente federado ao cumprimento da obrigação 

exigível e garantir a efetividade da ordem judicial. 3- Associado a essa 

premissa, tem-se que, revogada a liminar, não mais subsiste ensejo à 

cobrança da quantia atinente à multa diária fixada. 4- Recurso a que se 

nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.13.006394-2/002, 

Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) Nesse sentido, é 

indevida a multa executada, tendo em vista sua extinção. DISPOSITIVO 

Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 924, III e 925, ambos do CPC. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001020-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001020-69.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RENILDO DA SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por RENILDO 

DA SILVA, em face de OI S.A, a qual encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

exequente pretende a expedição de certidão de dívida, tendo em vista que 

a parte executada se encontra em recuperação judicial, a fim de que 

possa providenciar a habilitação de seu crédito naqueles autos. Ainda, 

infere-se da manifestação trazida nos autos, que a parte executada 

concorda com o valor apresentado a título de cumprimento de sentença 

pela parte exequente. Desta forma, tem-se que a extinção da presente 

execução é medida de rigor, devendo ser expedida a certidão de dívida 

em favor da parte exequente no importe de R$ 6.487,21 (seis mil e 

quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, 

do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis. 

Defiro, a expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte 

credora possa buscar a habilitação de seu crédito nos autos da 

recuperação judicial em que figura a parte devedora. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000574-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000574-03.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: EDUARDO MARTINS 

EXECUTADO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos e 

etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto EDUARDO 

MARTINS, contra sentença proferida no presente feito, que move em face 

de SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME. Em detida análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a análise dos 

Embargos de Declaração apresentados pela parte embargante, entendo 

que as razões expostas nos embargos encontram guarida e outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, para o fim 

de corrigir erro material. Isto posto, conheço dos EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos e no mérito dou-lhes PROVIMENTO, para o fim 

de retificar o nome da parte embargada, para fazer constar da sentença 

da seguinte forma: Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de processo movido por EDUARDO 

MARTINS, em desfavor de SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - 

ME. DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, III, do 

Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos, 

para o fim de corrigir o erro material apontado. No mais, mantenho a 

sentença, tal qual lançada, por seus próprios fundamentos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001849-16.2019.8.11.0010. REQUERENTE: BENEDITO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por BENEDITO JOSE DOS SANTOS, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo sido realizado o depósito do 

montante da condenação pela parte executada, bem como a concordância 

dos valores pela parte exequente, a qual requer a expedição do 

competente alvará judicial. No caso, restando demonstrada de forma 

inequívoca a satisfação da medida pretendida pelas partes, a extinção do 

feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do 

CPC. Considerando os depósitos realizados no id 31471141, determino a 

expedição de ofício ao FUNAJURIS solicitando a conversão do valor 

recolhido em depósito nos autos pertinentes. Após, liberem-se os valores 

à parte Exequente conforme requerido na petição de id 31534179. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000165-22.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO DE 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta 

por MANOEL FRANCISCO DE FREITAS, em face de VIVO S.A. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da parte autora 

quanto ao fornecimento de comprovante de endereço válido, 

impossibilitando assim a continuidade da tramitação da presente ação. 

Logo, tenho que a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil, ao passo que não fora possível realizar a 

aferição da competência territorial, ante a ausência de comprovante de 

endereço válido, bem como desafia o indeferimento, ante o 

descumprimento da diligência que lhe competia, nos termos do que 

preceitua o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, 

dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) I - indeferir a petição inicial; Desta 

forma, a parte autora não conseguiu lograr êxito no fornecimento de 

comprovante de endereço válido, bem como não atendeu ao chamado 

judicial, de modo que o indeferimento da petição inicial é medida de rigor. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial, julgando extinto o presente feito 

sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000400-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE MATEUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000400-23.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: LAIDE MATEUS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. A questão controvertida é 

restrita a exame de matéria de direito, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Embargos à Execução interposto por ESTADO DO MATO 

GROSSO, no processo em que lhe move LAIDE MATEUS DE OLIVEIRA. A 

parte embargante questiona excesso da execução, ante a utilização de 

parâmetros equivocados pela parte embargada, quando da realização dos 

cálculos. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte embargante. Com efeito, analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte embargada concorda com o valor apontado pela parte 

embargante como correto, qual seja R$ 24.239,63 (vinte e quatro mil 

duzentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Assim, 

verifico que assiste razão a parte embargante, posto que houve excesso 

na execução. DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no artigo 6º da Lei 

9.099/95 e 487, inciso I do Código de Processo Civil, em atenção, ainda, 

aos princípios de direito aplicáveis à espécie, homologo o cálculo 

apresentado pela Contadoria e julgo PROCEDENTE os presentes 

Embargos, para fixar como correto o valor de R$ 24.239,63 (vinte e quatro 

mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Expeça-se 

em favor da parte exequente RPV, nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento supracitado. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-44.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON CLARO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000558-44.2020.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: EDSON CLARO DE SOUZA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação proposta por VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP, que move em desfavor de EDSON CLARO DE SOUZA. 

A parte autora, através de manifestação encartada nos autos, requer a 

desistência da presente ação, com o arquivamento do feito. No que toca o 

pedido de desistência, eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional 

de Juizados Especiais – FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho 

que o pedido de desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002158-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: FANAVIA GOULART DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME, em face de FANAVIA GOULART DA SILVA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 4.080,20 

(quatro mil e oitenta reais e vinte centavos), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme AR com a informação de “RECUSADO”, juntado nos autos, não 

se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA CITAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA Com efeito, se infere dos autos que a parte demandada fora 

devidamente citada, contudo, se recusando ao recebimento da citação. 

Logo, tem-se que o ato de citação fora cumprido, inexistindo óbice ao 

julgamento da presente ação. Nesse sentido: PROCESSUAL. RECUSA 

IMOTIVADA DE AR. ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO DE CITAÇÃO 

QUE NÃO PODE FICAR AO LIVRE ARBÍTRIO DA PARTE. NULIDADE 

INEXISTENTE. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. RECURSO 

IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003811338, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em: 13-03-2013) RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA AR DE 

CITAÇÃO RECUSADA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. REVELIA 

DECRETADA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NO MESMO ENDEREÇO DA 

CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ NO PROCESSO. AR DE INTIMAÇÃO DA 

SENTENÇA CUMPRIDO POSITIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE 

AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71006488852, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-12-2016 Desta forma, tem-se que 

o prosseguimento do presente feito é medida de rigor. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer 

em audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento das Turmas Recursais pátrias, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS. ADIMPLEMENTO DE VALORES PELO 

CONSERTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PARCIAL 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PRETENDIDO. PARÂMETRO. 

VALOR OFERTADO PELA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009033481, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 

26-11-2019) Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em 

audiência, bem como de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, a parte demandada não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte requerida à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento 

do julgador. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar 

o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da 

reclamação. Com efeito, analisando detidamente os autos, tenho que a 

parte autora se desincumbiu de provar o que alegou com a exordial, ao 

passo que apresentou como documentos da dívida, documentos do débito 

no id 15238954, demonstrando a aquisição de produtos pela parte 

demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte 

ré. Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 
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constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 4.080,20 (quatro mil e oitenta reais e vinte centavos), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003224-52.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: CAIO LEAL CARVALHO 

TESTEMUNHA: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por CAIO LEAL CARVALHO, em desfavor de EBAZAR.COM.BR. 

LTDA. Narra a parte autora que anunciou para venda o produto relógio 

“Apple Watch Serie 4,40 mm”, junto a plataforma da parte reclamada, 

porém, afirma que realizou o envio do produto ao comprador, sem nada 

receber, requerendo ao final o ressarcimento do valor do produto, bem 

como o valor dispendido com o frete e indenização por dano moral. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar incompetência 

do Juizado Especial, ausência de interesse processual e ilegitimidade 

passiva, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

que a parte reclamante fora vítima de fraude, realizando a transação fora 

de sua plataforma, inexistindo o dever de indenizar. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial para o processamento da causa, sob fundamento de 

necessidade de prova pericial no e-mail recebido pela parte autora, tendo 

em vista que tal análise se torna despicienda, ante as demais provas 

trazidas nos autos. Ainda, verifica-se que deve ser rejeitada a preliminar 

de falta de interesse de agir, tendo em vista a previsão constitucional do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange a preliminar de 

ilegitimidade passiva, tem-se que a mesma deve ser rejeitada, uma vez 

que os documentos anexados aos autos demonstram a existência de 

relação entre as partes, sendo a mesma, portanto, parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente reclamação, de modo que eventual 

ausência de responsabilidade desafiará a improcedência da demanda. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é 

o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte autora celebrou a realização do negócio através da plataforma 

da parte reclamada, a fim de que pudesse contar com a garantia de 

segurança da transação alardeada nos autos. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamada conseguiu satisfatoriamente com a 

contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, provando o que afirmou com a defesa. No presente caso, 

observa-se que a própria parte autora afirma na exordial e apresenta 

documentos, demonstrando que realizou a transação através de e-mail, 

cujo endereço eletrônico é m.livreaprovacaodepagamento@gmail.com. 

Ora, da simples análise do domínio do e-mail recebido (@gmail.com), 

verifica-se clarividente que não se tratava de e-mail enviado pela parte ré, 

o que poderia ser facilmente constatado pela parte autora. Em que pese 

às alegações da parte autora, verifico que os serviços prestados pela 

reclamada se limita a servir como um canal de ofertas para terceiros, ou 
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seja, a reclamada oferece uma plataforma eletrônica de negociação pela 

internet que, se realizada única e exclusivamente através da mesma, 

contará com a proteção e segurança em suas transações. Entretanto, 

verifico que diferentemente do alegado pela parte autora, esta não 

realizou a transação pela plataforma da parte ré, pois, conforme se infere 

dos documentos juntados na exordial, a transação fora realizada através 

de e-mail, diretamente entre a parte autora e terceiro, não havendo 

qualquer tipo de intermediação pela parte ré. É dizer, em que pese a parte 

demandante tenha realizado o anúncio junto a plataforma da parte 

demandada, toda a transação da venda, envio e recebimento se deu fora 

da plataforma, frisa-se, através de e-mail, o qual resta juntado aos autos 

no id 26868852, 26868863, 26868868 e 26868873. Ademais, coube a 

parte autora a escolha pela forma de realização da transação diretamente 

ao comprador, e não por meio de um dos meios “seguros” de vendas 

ofertados pela reclamada. Por meio da plataforma disponibilizada, a 

reclamada recebe o valor e somente após a confirmação de seu 

recebimento autoriza o envio do produto pelo vendedor. Outrossim, é certo 

que parte reclamada disponibilizou os serviços em favor da parte 

reclamante, sendo que esta última optou em não se utilizar dos mesmos. O 

fato é que a reclamada não contribuiu pelos prejuízos suportados pela 

parte autora, haja vista que a transação não fora realizada em sua 

plataforma, de modo que não pode ser responsável pela idoneidade das 

demais pessoas que não fazem parte de seus cadastros. Dessa forma, 

não tendo a parte autora imputado qualquer conduta da reclamada a 

contribuir na consecução do evento danoso, inviável imputar-lhe 

responsabilidade pelos danos alegados. Aduza-se que os únicos 

responsáveis pelo evento danoso são o autor, que não foi diligente 

quando da realização da venda, e aqueles com quem o autor negociou, 

que receberam o produto e não realizaram o pagamento. Eis o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – CONSUMIDOR - VENDA EFETUADA PELA INTERNET – 

MERCADO LIVRE - ENVIO DO PRODUTO SEM RECEBIMENTO DO VALOR 

CORRESPONDENTE – NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA 

PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE DO DEMANDADO – INOBSERVÂNCIA 

ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PELA PLATAFORMA - CULPA EXCLUSIVA 

DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE 

DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000007-35.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2019, Publicado 

no DJE 27/03/2019) Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código 

de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – PRESTAÇÃO SERVIÇO – TRANSPORTE 

AÉREO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO 

CONSUMIDOR – ART. 14, §3º, CDC – DESISTÊNCIA DO EMBARQUE - 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fornecedor de serviços 

não será responsabilizado quando comprova a culpa exclusiva do 

consumidor, diante da desistência voluntária do embarque. (Ap 

70181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

24/08/2016) Assim, tenho que não houve falhas na prestação do serviço, 

vez que, a forma da transação ocorreu por escolha exclusiva do 

consumidor, que optou em não utilizar a plataforma da parte reclamada. 

Deste modo, rejeito os pedidos da parte reclamante, pois tenho que a parte 

reclamada agiu no exercício regular de direito, prestando serviço de 

maneira adequada, não havendo o que se falar em abusividade de sua 

conduta, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil e, 

consequentemente, o dever de reparar os danos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de 

falhas na prestação dos serviços da parte reclamada. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003268-71.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JAIR ANTONIO MAFORTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, GRECOVEL VEICULOS LTDA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Cuida-se de ação ajuizada por JAIR ANTONIO MAFORTE, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, GRECOVEL VEICULOS LTDA e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT. Pretende a parte autora que as partes rés 

declarem a nulidade das cobranças referente a IPVA lançado em protesto, 

afirmando que o veículo que deu origem a dívida, motocicleta “Honda”, 

modelo “CG 125 TITAN”, placa “JYL5926” e RENAVAM 00676060145, fora 

alienada em 15/08/1997, ocasião em que fora comunicada a venda junto 

ao DETRAN, a fim de que não gerassem débitos, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos e indenização de danos morais. 

Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte reclamada 

ESTADO DE MATO GROSSO, GRECOVEL VEICULOS LTDA, em síntese, 

inexistência do dever de indenizar, ante a ausência de baixa definitiva do 

veículo junto ao DETRAN, inocorrência de danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. No que tange a parte ré GRECOVEL 

VEICULOS LTDA, a parte autora requereu a desistência da mesma. Já a 

parte demandada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, afirmou em síntese, preliminar de 

ausência a audiência de conciliação, ilegitimidade passiva e interesse 

processual, litigância de má-fé, pugnando pela improcedência da ação. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de designação de 

seção de conciliação, tendo em vista que sua designação decorre dos 

princípios informadores dos Juizados Especiais, que buscarão sempre 

que possível a conciliação ou a transação, bem como ante a inexistência 

de qualquer prejuízo na ausência da autarquia na assentada. No que 

tange a preliminar de ilegitimidade, tenho que a mesma deve ser rejeitada, 

vez que evidencia-se a legitimidade passiva do DETRAN, o qual detém a 

responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos automotores. 

Com efeito, conforme o disposto no art. 1º da Lei Federal n. 3.844, de 

13.04.77 o Departamento de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT é uma 

autarquia com personalidade jurídica própria, senão vejamos: “Art. 1º - O 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), criado pela Lei nº 2626, de 

7 de julho de 1966, fica transformado em autarquia, com personalidade 

jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, sede e foro em 

Cuiabá e jurisdição em todo o território do Estado”. Portanto, o referido 

Departamento possui personalidade jurídica própria, distinta da entidade 

estatal e municipal, a qual está vinculada, bem como autonomia 

administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder por questões 

relacionadas a danos sofridos por falha na prestação de serviço, 

decorrentes da higidez do cadastro de veículos vinculados a sua 

jurisdição, como no caso dos autos. Ainda, tenho que deve ser rejeitada a 

preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, arguida pela 

parte ré DETRAN, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, tem-se que propositura da 

presente ação em face da autarquia estadual, se dá ante a necessidade 

que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada, a 

fim de ver corrigido o cadastro de veículos daquele ente, bem como de ter 

analisada sua responsabilidade em eventual ato danoso. Igualmente, não 
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há o que se falar em litigância de má-fé, pois não estão caracterizadas as 

hipóteses do art. 80 do CPC, não havendo razão para a aplicação das 

penas que lhes são cominadas. Desse modo, REJEITAM-SE as 

preliminares invocadas pela parte reclamada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora 

afirma ter comunicado a venda do veículo que ensejou a inscrição de seus 

dados em dívida ativa e apontamento restritivo junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. DA DESISTÊNCIA DA PARTE RECLAMADA 

GRECOVEL VEICULOS LTDA Infere-se dos autos que a parte reclamante 

pretende a desistência da parte demandada GRECOVEL VEICULOS LTDA, 

pugnando pela continuidade do feito em ralação as demais partes rés. No 

que toca o pedido de desistência, eis o entendimento sedimentado no 

Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo indícios de litigância de 

má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser deferido. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. DA 

RESPONSABILIDADE DAS PARTES RÉS ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Analisando detidamente os autos, tem-se que 

assiste razão a parte autora. De início, verifica-se através do documento 

de id 27290428, extraído do próprio site da parte ré DETRAN, que restou 

incontroverso nos autos que a parte autora na data de 15/08/1997, 

realizou a comunicação de venda da motocicleta “Honda”, modelo “CG 125 

TITAN”, placa “JYL5926” e RENAVAM 00676060145. No mesmo sentido, 

tem-se por incontroverso que a parte reclamante adotou todas as cautelas 

necessárias, quando da comunicação da venda, aptas a evitar a 

cobrança de qualquer tributo originado pelo bem alienado. É dizer, a parte 

ré DETRAN, não realizou a retificação de seus cadastros, a fim de 

desvincular os dados da parte autora do referido veículo, bem como a 

parte demandada ESTADO DE MATO GROSSO foi a responsável pelo 

apontamento negativo, devendo ambas as partes responderem 

solidariamente pelos danos daí decorrentes. Assim, conforme preceitua o 

Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no 

processo como incontroversos, como ocorreu no presente. Nesse 

sentido, restando incontroverso a comunicação de venda do bem às 

autoridades competentes, resta analisar a legalidade da conduta das 

partes rés, que não procederam a retificação dos registros, culminando 

com o apontamento negativo dos dados da parte demandante junto ao 

cartório de protestos, a fim de verificar a ocorrência ou não de ato ilícito a 

ensejar reparação de danos morais. Atinente ao mérito, aplica-se a 

responsabilidade objetiva do Estado para prestação de serviços públicos, 

como no caso dos autos, conforme prevê a Constituição Federal em seu 

artigo 37, § 6º: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação da legalidade dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais em dívida ativa, bem como junto ao 

cartório de protestos. No entanto, prevalece no âmbito da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso o entendimento de que o dano moral sofrido em 

virtude de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

0000608-23.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado 

no DJE 17/03/2020) Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade dos débitos, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. DA 

RESPONSABILIDADE PELO VEÍCULO Registre-se que analisando os 

débitos contidos no extrato do DETRANNET lançado nestes autos (id 

27290428), consta que o veículo foi alienado para GRECOVEL VEICULOS 

LTDA na data de 15/08/1997. Entretanto, verifica-se que inexiste nos 

autos qualquer informação do atual proprietário ou possuidor do bem. 

Nesse sentido, o fato de haver o registro da alienação fiduciária em nome 

de terceiro, bem como da parte autora negar a propriedade de tal veículo, 

tenho verificada a possiblidade de desoneração dos débitos, não podendo 

ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma ter 

sido alienado, suportando consequências de natureza financeira, a qual 

frisa-se, já havia se desobrigado, ante a tradição do bem. Daí a 

importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, que estabelece que "o juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Na 

espécie, verifica-se a ausência de propriedade dos veículos pela parte 

autora, por meio da declaração e documentos trazidos com a inicial, posto 

que já o havia alienado em 1997. Portanto, apresenta-se como justa a 

declaração da negativa de propriedade do veículo e, por conseguinte, dos 

efeitos decorrentes de tal vinculação ao seu CPF. De outro norte, ante a 

incerteza sobre se o veículo continua em circulação, há de se adotar 

medidas que viabilizem a identificação do real proprietário e a 

regularização do veículo, da forma preceituada no CTB. Ademais, deve-se 

proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do 

banco de dados do DETRAN/MT e SEFAZ sobre a propriedade de veículos 

automotores, bem como a respectiva responsabilidade decorrente do 

exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e 

penal, ou seja, o juízo não pode coadunar com a situação ilegal de o 

veículo circular em território nacional de forma irregular, sem que se 

identifique seu proprietário, haja vista que a ausência de regularização, 

representa risco à coletividade, razão pela qual se impõe a adoção de 

medida de restrição e retirada do bem móvel de circulação até sua efetiva 

regularização no DETRAN, o que se determina com fundamento no art. 3º 

da Lei 12.153/2009. Assim, ante a comprovação da tradição do bem e, 

diante a ausência de responsabilidade do pagamento das cobranças 

realizadas pelas partes rés, a declaração de inexistência das mesmas é 

medida que se impõe, devendo as partes demandadas obstarem em 

realizar qualquer cobrança nesse sentido, no que toca ao veículo 

motocicleta “Honda”, modelo “CG 125 TITAN”, placa “JYL5926” e 

RENAVAM 00676060145. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda, referente a motocicleta 

“Honda”, modelo “CG 125 TITAN”, placa “JYL5926” e RENAVAM 

00676060145, determinando que as partes rés promovam a respectiva 

baixa definitiva de todos os débitos registrados em nome da parte autora 

para o respectivo veículo, a partir da data de comunicação da alienação 

(15/08/1997). 2 – determinar, no exercício do poder geral de cautela 

judicial: a) que o DETRAN proceda a anotação do cadastro dos veículos a 

restrição de circulação; b) seja expedido mandado de busca e apreensão, 

a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se 

encontre, do veículo motocicleta “Honda”, modelo “CG 125 TITAN”, placa 

“JYL5926” e RENAVAM 00676060145 e recolhimento ao pátio do 

DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização. 3 – condenar as 

partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência 

de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de 

Justiça. Homologo o pedido de desistência desta reclamação em face da 
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parte demandada GRECOVEL VEICULOS LTDA e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 132929 Nr: 4797-21.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Gracieli de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Oliveira da Cruz - 

OAB:16377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...Posto isto, presentes os pressupostos necessários para a concessão 

da liminar, quais sejam: “fumus boni iuris”, consistente na plausibilidade 

das alegações do autor e o “periculum in mora”, DEFIRO a LIMINAR 

PLEITEADA, com base no artigo 678, do CPC, para determinar a 

suspensão das medidas constritivas sobre o veículo objeto dos embargos, 

bem como a manutenção da posse em face da embargante..."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001369-48.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRAÇAS LOMBARDI REZENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO ID 

26468387, no prazo legal. Juara, 27 de abril de 2020. Luciane Maria 

Vollmer Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001619-47.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (EMBARGANTE)

JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EMBARGANTE)

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

JULIANA BRESSAN AZOIA (EMBARGANTE)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

FERNANDO ISIDORO BERGO (EMBARGANTE)

DIRCE MARTINS BEZERRA (EMBARGANTE)

CELSO RICARDO BORBA AZOIA (EMBARGANTE)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001619-47.2019.8.11.0018. EMBARGANTE: JUARA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, DIRCE MARTINS BEZERRA, 

ORIVALDO NUNES BEZERRA, FERNANDO MARTINS BEZERRA, ANDREA 

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA, CELSO RICARDO BORBA 

AZOIA, JULIANA BRESSAN AZOIA, CRISTHIANE MARTINS BEZERRA, 

FERNANDO ISIDORO BERGO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C 

I S Ã O Apensem-se estes autos digitais ao processo digital nº 

1000103-26.2018.8.11.0018. Recebo os embargos à execução para 

discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, vez que não estão 

presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Com efeito, 

além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do 

direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é 

inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo sentido, não 

há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das 

hipóteses previstas nos incisos I e II do art.311, do Código de Processo 

Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação 

das teses lançadas. Há de se observar ainda que os bens imóveis 

indicados para garantir o Juízo não possuem indicação de valor comercial, 

não podendo ter certeza se são suficientes para garantir o valor discutido. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo. Em termos de prosseguimento, intime-se o embargado, na 

pessoa de seu patrono, para, querendo, apre-sentar impugnação, no 

prazo de 15 dias. Oportunamente, tornem conclusos. Intime-se e 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-46.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000026-46.2020.8.11.0018. AUTOR(A): NITEVALDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REU: BANCO FINASA BMC S.A. D E C I S Ã O Defiro 

o pedido de Justiça Gratuita, ressalvada a possibilidade de impugnação 

pela parte requerida, o que poderá ser feito na apresentação da 

contestação. Anote no sistema acerca da prioridade na tramitação destes 

autos. Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o 

Requerido para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta, nos termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, advertindo-a 

que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 334 

e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000528-82.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000528-82.2020.8.11.0018. REQUERENTE: MARIA 

ODETE ALVES DIAS REQUERIDO: PAULA CRISTINA DIAS D E C I S Ã O I N 

T E R L O C U T Ó R I A DEFIRO a tutela provisória pleiteada, tendo em vista 

que a interditanda em questão é pessoa diagnosticada com problemas de 

“anomalia cerebral”, necessitando ser cuidada por terceiros, o que impede 

a prática dos atos da vida civil. Frise-se, por oportuno, que o pedido está 

bem amparado, uma vez que foi acostado aos autos documentos 

comprobatórios que encejam a concessão da tutela. Assim, o deferimento 

da tutela provisória é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO. NOMEAÇÃO DE CURADOR 

PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. ART 273 DO CPC/2002. PRESENTES OS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. 

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipatória e 

configurada a existência dos pressupostos de convencimento das 

alegações apresentadas, assim como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, cabe sua concessão, a teor do art. 

273, do CPC/2002. A interdição possui caráter nitidamente protetivo da 

pessoa do interditando e de seus bens, devendo o múnus ser exercido 

por pessoa que vise à melhor proteção da pessoa do incapaz e de seus 

bens. Preliminares não acolhidas. Recurso provido em parte. (TJMG; AI 

1.0672.14.022858-2/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 09/04/2015; 

DJEMG 15/04/2015) NOMEIO CURADORA PROVISÓRIA a interditanda a 

Sra. MARIA ODETE ALVES DIAS, que deverá administrar os benefícios 

previdenciários/assistenciais, bancários e outros necessários, nos termos 

do art. 749 do NCPC, bem como representar a interditando em todos os 

atos de sua vida civil. Cite-se a interditanda, para responder ao presente 

pedido, nomeando a Defensoria Pública, que deverá apresentar a 

contestação no prazo legal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

decorrência da pandemia do COVID-19, deixo de designar audiência de 

interrogatório nesse momento processual. No mais, desde já, defiro a 

produção de prova pericial em obediência ao artigo 753 do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o perito responder os seguintes quesitos do juízo, 

além daqueles eventualmente apresentados pelas partes e pelo MP: 1) o 

interditando é portador de algum distúrbio psiquiátrico?; 2) o interditando 

está plenamente consciente de seus atos?; 3) Se positivo o segundo 

quesito, qual o distúrbio apresentado?; 4) Se positivo o quesito anterior, 

essa patologia é incapacitante para os atos da vida civil? Temporariamente 

ou definitivamente? Designe-se data para a realização de perícia médica 

no interditando; NOMEIO como perito o Dr. RICARDO LEANDRO FELIPE, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466), sendo que 

deverá ser INTIMADO para que marque data e local para realização da 

perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Destarte, 

em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC, fixo os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. Antes, porém, dê-se vistas à requerente, ao requerido e ao 

Ministério Público, para, querendo, em 15 (quinze) dias, formular quesitos 

e/ou nomear assistente técnico (art. 465, §1º,II e III, do Novo Código de 

Ritos). O perito deverá, nos termos do artigo 474, do Novo Código de 

Processo Civil, informar à escrivania o dia e horário do exame, com prazo 

suficiente para que providencie às intimações necessárias, bem como, 

enviar ao profissional nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e 

por este juízo. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 

473, §3º do Novo Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo no 

máximo 30 dias após o início da perícia. DETERMINO ainda, a realização de 

estudo psicossocial com a autora e o interditando para averiguar se esta 

apresenta-se como indicada para ser curadora. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para a realização dos estudos. Com a juntada do laudo médico e do 

estudo psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, concluso para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000076-72.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA SCHEFFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000076-72.2020.8.11.0018. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: FRANCIELE DA SILVA SCHEFFER S E N T E N Ç A Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, proposta por ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face de FRANCIELE DA SILVA 

SCHEFFER, qualificados nos autos. Antes da triangularização processual, 

a parte autora peticionou no ID. 29670757, requerendo a desistência da 

demanda. É o sucinto relatório. Sem delongas, diante da declaração da 

parte autora de que não possui mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda, extinguir o feito é medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se as baixas necessárias em relação, de 

eventual penhora/restrição realizada nestes autos. Com o transito em 

julgado, AO ARQUIVO. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-94.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000081-94.2020.8.11.0018 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO 

SENTENÇA Trata-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por 

BANCO BRADESCO S.A, em face de LUZILENE DE FÁTIMA NUNES 

ALVORADO, qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes 

apresentaram termo de acordo acerca do presente feito (ID. 31346613). É 

o relatório. Fundamento e Decido. As partes são legítimas e possuem 

interesse de agir, na medida em que a intervenção judicial que pretendem 

consiste em formalidade necessária à legitimação e eficácia do pactuado, 

inclusive perante terceiros. Ademais, estando elas bem representadas e 

cuidando-se de direitos plenamente disponíveis, razão não há para deixar 

de homologar o acordo firmado entre as partes. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades apresentado no ID. 

31346613, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, EM 

CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito –

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))
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KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Proceder 

a intimação da parte autora acerca dos Embargos constantes no I.D. 

29931222, para querendo, contrarrazoá-los, no prazo legal. JUARA, 27 de 

abril de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação em 

bem como no prazo legal. Intimo a advogada parte autora para impugnar a 

contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001181-08.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MENDES MUQUISSAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001181-08.2020.8.11.0011. 

AUTOR: ADOLFO MENDES MUQUISSAI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor, em afronta 

ao disposto no art. 319, do CPC. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000322-26.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: AMILSON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000322-26.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: AMILSON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003251-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003251-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CREUZA DOMINGOS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista a atual situação de 

emergência e calamidade que se encontra o país ante a propagação do 

vírus COVID-19, bem como que foi decretado o fechamento das portas 

dos Fóruns da Comarcas de Mato Grosso, AGUARDE-SE o feito em 

cartório para que em momento oportuno a Secretaria de Vara proceda 

com a redesignação da perícia judicial. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 
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Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003256-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOLSON RIBEIRO CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1003256-54.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOLSON RIBEIRO CANDIDO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista a atual situação de emergência e 

calamidade que se encontra o país ante a propagação do vírus COVID-19, 

bem como que foi decretado o fechamento das portas dos Fóruns da 

Comarcas de Mato Grosso, AGUARDE-SE o feito em cartório para que em 

momento oportuno a Secretaria de Vara proceda com a redesignação da 

perícia judicial. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 

de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000028-37.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ABELARDO RIBEIRO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Processo em ordem. 

CUMPRA-SE, in tontum, a decisão de id n.º 29080572. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001882-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN FABIANO BORGES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003668-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LATUFE CARNEVALE TUFAILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LATUFE CARNEVALE TUFAILE OAB - SP260590 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (REQUERIDO)

 

Transcorrido o prazo, independentemente de resposta do interpelado, 

INTIME-SE a parte autora para retirar os autos, devendo se efetivar as 

baixa e as anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000837-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000837-27.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: ALVAY 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos. Primeiramente, a 

despeito do baixo valor da presente execução à luz do disposto no 

Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001179-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA JOVINA TOLOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001179-38.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUIZ TOLOTTI REQUERIDO: JOANA JOVINA TOLOTTI 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA”, proposta por LUIZ TOLOTTI, na qual pleiteia a curatela da 

interditanda JOANA JOVINA TOLOTTI, ambos devidamente qualificados. 

Aduz na inicial que é filho da interditanda e ante o impedimento da 

requerida em gerir os atos da vida civil, em razão do quadro clínico a que 

está acometida, pugna, liminarmente, a nomeação como curador provisório 

para exercer a assistência necessária e para fins previdenciários. EIS A 

SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), 

eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a 

qualquer tempo, caso inverídico as alegações. De pronto, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. Por perseguir o autor tutela 

especifica, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo 

disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora) e (c) pedido do autor. Assim, nota-se 

que a pretensão da parte autora está amparada dos pressupostos 
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autorizadores da concessão da tutela perseguida. Afinal, pela dicção do 

ordenamento jurídico, o curador do relativamente incapaz deve ser o 

parente mais próximo que ostentar melhores condições de exercer o 

múnus, razão porque vislumbro a evidência de parentalidade entre as 

partes, haja vista que a requerente é filho da interditanda, conforme início 

de prova material consubstanciada pelos documentos do autor, estando 

preenchido o primeiro requisito (fumus boni iuris). Acerca do tema, os 

Tribunais Pátrios entendem que: “TJ-MG - 103440804428430011 MG 

1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) Data de publicação: 28/08/2009 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA JUDICIAL. NOMEAÇÃO 

DE CURADORA. FILHA QUE MORA, TRABALHA E CUIDA DO PAI. 

CURATELA DEFERIDA. -A curatela, sempre que possível, deve ser 

deferida à parente próximo do curatelado, pois presumidamente o 

"iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos interesses do curatelado. 

-Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, que com o mesmo mora e 

lhe dispensa todos os cuidados.” (negritos nossos) Logo, quanto ao 

preenchimento do segundo requisito (periculum in mora), restando ausente 

a presença de um curador, ameaçado estaria o direito do interditando em 

receber auxílio previdenciário, bem como promover a gerência dos atos 

civis de elevada importância diária. Nesse sentido: “TJ-MG - Agravo de 

Instrumento Cv AI 10024131654527002 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

23/07/2014 Ementa: INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REFORMA DA 

DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE CURATELA 

PROVISÓRIA. - A antecipação de tutela consiste na concessão imediata 

da pretensão deduzida pela parte na petição inicial, mas para tanto é 

imprescindível que haja prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança da alegação e, além disso, que haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. - Somente é cabível a nomeação 

de curador provisório quando existem elementos de convicção seguros 

que evidenciem a incapacidade civil da interditanda e diante da ausência 

de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, para justificar esta 

drástica e excepcional medida judicial, deve ser indeferida a tutela 

antecipada.” (negritos nossos) No mais, compete ao juiz, nos termos do 

artigo 1.775, § 2°, escolher como curador o descendente mais próximo em 

detrimento aos mais remotos, qual seja a requerente, desde que esse 

possua idoneidade e capacidade para exercer a curatela. Diante disso, 

compulsando os documentos encontradiços nos autos, justo que o munús 

recaia sobre a requerente, à medida que até o momento não há indicações 

de que pessoa diversa ostente melhores condições de exercê-la. Por 

essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de modo que NOMEIO o 

requerente LUIZ TOLOTTI, como curador provisório da interditanda, 

exclusivamente para fins previdenciários e assistência básica. 

Registre-se que a curadora provisória deverá juntar aos autos, 

mensalmente, as documentações pertinentes à prestação de contas no 

tocante à destinação do montante utilizado para atender a subsistência do 

interditando. NOMEIO como defensor(a) dativo(a) da requerida a 

Defensoria Pública Estadual, assim, CITE-SE a interditanda na pessoa do 

seu defensor, para comparecer ao interrogatório, que será designado em 

momento oportuno em razão da determinação do fechamento das portas 

dos Fóruns das Comarcas de Mato Grosso ante a propagação do 

COVID-19. INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à Secretaria 

deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para comparecer à 

audiência de interrogatório já designada. NOMEIO a Assistente Social, Dra. 

Gislaine Prates Rodrigues, CREAS 1897, telefone: (65) 9.8444-2861, 

fixando o valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais, de modo que 

a notifique para que realize um estudo social na residência do curador 

provisório, a fim de averiguar as reais condições em que se encontra o 

interditado, assim como verificar a possibilidade deste exercer a curatela, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000838-12.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DO PRADO MASCARELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000838-12.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: ANA 

PAULA DO PRADO MASCARELLO Vistos. Primeiramente, a despeito do 

baixo valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 

13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000840-79.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZZA CASTILHO PAIVA VILAS BOAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000840-79.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

ANDREZZA CASTILHO PAIVA VILAS BOAS Vistos. Primeiramente, a 

despeito do baixo valor da presente execução à luz do disposto no 

Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 
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não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000842-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000842-49.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

ANTONIO CARLOS BEZERRA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000845-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000845-04.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

BENEDITO IVO LEITE Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000848-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000848-56.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: CICERO 

PEDRO DA SILVA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 
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digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000849-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO FERNANDES GAJARDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000849-41.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

CLODOALDO FERNANDES GAJARDO Vistos. Primeiramente, a despeito do 

baixo valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 

13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000850-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS GOBI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000850-26.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: CLOVIS 

GOBI Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da presente 

execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta 

Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após manifestação 

do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições precoces, motivo 

pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, devidamente 

atualizada, para o caso de pronto pagamento. A citação será feita pelo 

correio, salvo se o exequente requerer a citação por Oficial de Justiça ou, 

se na localidade, a agência do correio não dispuser de serviço de 

“entrega” domiciliar de correspondência. Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, com a sua imediata 

avaliação e registro no cartório ou em outro órgão competente, conforme o 

artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para 

se manifestar sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito 

suspensivo, ou julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada 

data para a hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de 

costume, e publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta 

pública deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) 

dias depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000851-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMALDE PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000851-11.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

DEMALDE PINHEIRO DOS SANTOS Vistos. Primeiramente, a despeito do 

baixo valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 

13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000852-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (EXECUTADO)
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EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: JOAO 

AMERICO ALVES MARTINS Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000854-63.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000854-63.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: JOSE 

ALVES DA SILVA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000860-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO PEREIRA BAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000860-70.2020.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: JOSE 

SILVERIO PEREIRA BAIA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor 

da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000861-55.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000861-55.2020.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: KATIA 

REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 
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evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000862-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA DA SILVA NEVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000862-40.2020.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

LUCELIA DA SILVA NEVES Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000864-10.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA SILVA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000864-10.2020.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

LUCIANA DA SILVA DE MORAIS Vistos. Primeiramente, a despeito do 

baixo valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 

13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003999-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003999-64.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CENTRAL DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

REU: COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA Analisando 

detidamente a petição inicial, verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial De outro norte, designo audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o 

dia 2 de junho de 2020, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. 
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Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Desde logo, advirto que a não apresentação de defesa por parte do 

requerido implica na aplicação do disposto art. 344 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

MIRASSOL D'OESTE, 13 de março de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003893-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. M. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. M. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA Autos n.º: 

1003893-05.2019.811.0011 Data e hora: segunda-feira, 09 de março de 

2020, 17h30min (MT). PRESENTES: Juiz de Direito: Marcos André da Silva 

Promotor de Justiça: Saulo Pires de Andrade Martins Defensor Público: 

Carlos Wagner Gobati de Matos Requerente: Cassia Lucia de Moura de 

Oliveira Requerido: Jefferson Manoel de Moura Oliveira OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima 

mencionadas. Em seguida procedeu-se com a entrevista do interditado. 

Pelo Ministério Público: Nada a requerer. Pela Defensoria Pública: Nada a 

requerer DELIBERAÇÃO 1. Nomeio Amanda Gonçalves da Silva Palermo 

(OAB/MT nº. 24.344/O) curadora dativa do interditando. 2. Encaminhem-se 

os autos a referida curadora para apresentação de resposta. 3. Oficie-se 

ao INSS para que seja expedido um novo cartão de benefício em nome da 

curadora (Cassia Lúcia de Moura de Oliveira), cujo termo deve seguir 

anexo. 4. Após, tornem os autos conclusos para apreciação da questão 

relativa a prova a ser produzida. 5. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito Saulo Pires de Andrade Martins Promotor de 

Justiça Carlos Wagner Gobati de Matos Defensor Público Cassia Lucia de 

Moura de Oliveira Requerente Jefferson Manoel de Moura Oliveira 

Requerido

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004046-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. S. (REQUERIDO)

E. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1004046-38.2019.8.11.0011 Ante o teor da certidão de ID n. 

29746038, nomeio como defensor dativo do requerido o douto advogado 

Gessimar Charles de Barros, OAB/MT nº. 25483/O, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, a serem fixados oportunamente. 

Intime-se o causídico acerca da presente nomeação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado 

e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002700-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARCIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002700-52.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ROGERIO MARCIO SANTANA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de 

prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003744-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EMBARGADO)

 

Autos: 1003744-09.2019.8.11.0011 Aqui se tem Embargos à Execução 

Fiscal opostos por José Roberto do Nascimento em face de Município de 

Mirassol D’Oeste/MT. Foi proferida decisão no ID 26099375, ocasião em 

que foi deferida a tutela de urgência vindicada pelo autor e determinada a 

suspensão da execução de origem até o julgamento deste feito. Em 

seguida, o executado Município de Mirassol D’Oeste/MT opôs Embargos de 

Declaração no ID 27264421, em que pugna pelo reconhecimento de 

contradição na decisão embargada bem como pela sua consequente 

anulação. O autor apresentou contrarrazões aos embargos de declaração 

no ID 28341735. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, esclarece-se que os embargos de declaração são cabíveis 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade ou ainda 

quando houver erro material da decisão ou sentença, nos moldes do que 

se encontra disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalta-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, 

também se tornou expressamente prevista a admissibilidade de embargos 

com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos. Contudo, o 

mencionado instituto visa aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando 

uma tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não têm por 

finalidade revisar ou anular as decisões judicias (STJ, 2ª Turma, EDcl no 

REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 

338). Neste viés, analisando os autos, bem assim a decisão embargada e 

o recurso manejado, têm-se que os embargos não devem ser acolhidos, 

de modo que não se verifica hipótese capaz de ensejar sua anulação. No 

que se refere ao argumento de que houve omissão e contradição, o ente 

municipal disse que a dívida não seria indevida. Contudo, este Juízo, ao 

apreciar os embargos à execução, não afirmou ser indevida a dívida 

cobrada na execução de origem. Apenas suspendeu-se a exigibilidade até 

o julgamento dos embargos à execução. Com isso, terá o ente municipal 

oportunidade de discutir a legitimidade e exigibilidade do credito tributário 

durante o trâmite destes embargos à execução. Outrossim, quanto ao 

argumento de esgotamento do objeto da ação executiva, do mesmo modo, 

deve ser dito que este Juízo não afirmou a extinção do credito tributário, 

mas apenas a suspensão da exigibilidade. Assim, como já dito, não há 

falar em esgotamento, porque o ente municipal poderá demonstrar a 

exigibilidade do crédito. Já a questão da higidez e liquidez do crédito, por 

serem temas que se confundem com o mérito dos embargos à execução, 

apenas com ele poderá ser apreciado. No entanto, foi dito nestes 

embargos de declaração que teriam ocorrido protestos em razão da 

dívida. Nesse ponto, a jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a 

possibilidade de sustação do protesto apenas, dentre outros requisitos, 

quando o interessado garante a dívida. Assim, mantenho a decisão 

embargada, fazendo apenas um reparo: deverá o ente municipal promover 

a retirada do nome e dos dados relativos à pessoa do devedor e à 

respectiva dívida de todos os órgão de proteção de crédito, ressaltando 

que, para o levantamento exclusivo dos protestos, deverá o senhor José 

Roberto do Nascimento promover o depósito da quantia integral ou garantir 

a execução com outros bens e renda. Dispositivo. Em face do exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM 

TEMPESTIVOS E OS ACOLHO PARCIALMENTE NOS TERMOS DA DECISÃO 

ACIMA. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 
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(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001736-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

 

Autos: 1001736-59.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais 

com pedido de tutela antecipada proposta por Antonio Luiz em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A. Ao analisar os autos, constatou-se que o 

autor teria equivocado-se, apresentando demanda perante este Juízo, 

vindo a pedir, posteriormente, a remessa dos autos a outra Comarca, 

razão pela qual determinou-se no ID 23821855, sua intimação prazo de 15 

dias manifestar-se em termos de prosseguimento, sob o risco de extinção. 

Devidamente intimado, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de id n.º 28888009. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o exposto, 

Indefiro a Inicial com supedâneo no art. 330, IV do Código de Processo 

Civil. Por corolário, extingo o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais. Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 

Mirassol D’ Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARCILIO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Aqui se tem ação de execução de sentença provisória ajuizada por 

JOANA MARCILIO SIQUEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. A autora aduziu que, embora tenha sido proferida 

sentença reconhecendo seu direito ao recebimento de benefício 

previdenciário em 09/09/2019, até a presente data o requerido não 

implantou a benesse tal como determinado. Requereu que este Juízo intime 

o requerido para que proceda com a imediata implantação do benefício, 

arbitrando multa diária em caso de descumprimento. É o relatório. Decido. 

Indefiro a arbitração de multa diária pugnada pelo requerente, haja vista 

que este não tem se mostrado modo eficaz de repressão à desídia do réu 

em cumprir as decisões judiciais. Outrossim, não há o que se falar em 

intimação ou citação do réu, haja vista que já tomou conhecimento de sua 

obrigação nos autos principais, tendo, inclusive, interposto recurso de 

apelação. Dessa forma, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor 

indique meios executórios eficazes para reprimir a conduta do requerido. 

Consigno que, acaso decorra sem manifestação o prazo assinalado ou o 

requerente não demonstre meios hábeis para a execução requerida, o 

feito será extinto sem resolução de mérito. No mais, determino que seja 

constituído executivo provisório, devendo o mesmo ser instruído com os 

documentos de praxe. Após, remetam-se estes autos à Superior Instância 

para análise do recurso interposto. Mirassol D’Oeste/MT, MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001426-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA MARZOCHI ULIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1001426-87.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 24945089). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 30839007). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 24945545, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, 

desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado 

pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001717-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENRIVALDO CARVALHAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos: 1001717-87.2018.8.11.0011 SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação 

de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Enrivaldo Carvalhais de Souza. Recebida a 

inicial, foi deferida a medida requerida em sede liminar (ID 16760269) e 

expedido mandado de busca e apreensão (ID 16979475). Não obstante, a 

parte autora juntou no ID 17573501, comprovante de distribuição de carta 

precatória visando a busca e apreensão do bem na Comarca de Cáceres. 

A carta precatória foi devolvida no ID 21253203, ocasião em que realizada 

a diligência pelo oficial de justiça, restou o ato frutífero, tendo sido 

procedida a busca, apreensão e depósito do veículo objeto da lide, bem 

como efetivada a citação do requerido para, quitar a dívida e/ou contestar 

a inicial. Consoante certidão contida no ID 22647529, decorreu o prazo 

legal sem qualquer manifestação do devedor. Vieram os autos conclusos. 

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento 

antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas. 

Verifica-se tal situação nos presentes autos, razão pela qual passa-se ao 

julgamento antecipado da lide. As partes celebraram contrato, contraindo o 

réu no bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de pagá-lo à 

credora. Contudo, no curso das prestações, o requerido deixou de 

cumprir suas obrigações contratuais e, mediante a notificação extrajudicial 

enviada pela credora, o devedor quedou-se inerte, constituindo, assim, a 

mora. Devidamente citado para responder a ação no prazo legal, o 

requerido novamente nada manifestou, não contestando a ação, tampouco 

efetuando o pagamento da dívida junto à instituição credora. Ademais, 

atendendo-se a petição inicial os requisitos enumerados na legislação 

pertinente, além de ficar devidamente comprovado o inadimplemento e a 

constituição em mora da parte ré, a procedência do pleito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil. Deverá o credor demonstrar nestes autos o 

resultado da venda do bem. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001717-87.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENRIVALDO CARVALHAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos: 1001717-87.2018.8.11.0011 SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação 

de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Enrivaldo Carvalhais de Souza. Recebida a 

inicial, foi deferida a medida requerida em sede liminar (ID 16760269) e 

expedido mandado de busca e apreensão (ID 16979475). Não obstante, a 

parte autora juntou no ID 17573501, comprovante de distribuição de carta 

precatória visando a busca e apreensão do bem na Comarca de Cáceres. 

A carta precatória foi devolvida no ID 21253203, ocasião em que realizada 

a diligência pelo oficial de justiça, restou o ato frutífero, tendo sido 

procedida a busca, apreensão e depósito do veículo objeto da lide, bem 

como efetivada a citação do requerido para, quitar a dívida e/ou contestar 

a inicial. Consoante certidão contida no ID 22647529, decorreu o prazo 

legal sem qualquer manifestação do devedor. Vieram os autos conclusos. 

É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento 

antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas. 

Verifica-se tal situação nos presentes autos, razão pela qual passa-se ao 

julgamento antecipado da lide. As partes celebraram contrato, contraindo o 

réu no bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de pagá-lo à 

credora. Contudo, no curso das prestações, o requerido deixou de 

cumprir suas obrigações contratuais e, mediante a notificação extrajudicial 

enviada pela credora, o devedor quedou-se inerte, constituindo, assim, a 

mora. Devidamente citado para responder a ação no prazo legal, o 

requerido novamente nada manifestou, não contestando a ação, tampouco 

efetuando o pagamento da dívida junto à instituição credora. Ademais, 

atendendo-se a petição inicial os requisitos enumerados na legislação 

pertinente, além de ficar devidamente comprovado o inadimplemento e a 

constituição em mora da parte ré, a procedência do pleito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil. Deverá o credor demonstrar nestes autos o 

resultado da venda do bem. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1004099-19.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de repetição de 

indébito com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA CRISTINA 

DIONISIO ALVES, em face de BANCO BRADESCO S/A. Recebida a inicial, 

este Juízo deliberou pela inversão do ônus da prova, designou audiência 

de conciliação e deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela 

parte autora (ID 27970220). Em seguida, a parte requerida opôs Embargos 

de Declaração de ID 28825014, em que pugna pelo saneamento de 

omissão constante da referida decisão objurgada, ao passo que deixou de 

estabelecer o prazo e o valor da multa diária a ser aplicada. O autor 

pugnou pela requisição de documentos no ID 28857908. A audiência de 

conciliação não se realizou (ID 29087157), ante a ausência do autor. O 

requerido apresentou contestação no ID 29682487, ocasião em que 

aventou preliminares de mérito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, esclarece-se que os embargos de declaração são 

cabíveis para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade ou 

ainda quando houver erro material da decisão ou sentença, nos moldes do 

que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 

O requerido, portanto, requer o saneamento de suposta omissão 

encontrada na decisão objurgada. Assim, analisando os autos, vê-se que 

há omissão consistente na inexistência de fixação por este Juízo acerca 

do prazo e valor a ser pago a título de multa diária, em caso de 

descumprimento, bem como seu respectivo limite. Dispositivo. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos pedidos dos presentes embargos declaratórios e 

JULGO-OS PROCEDENTES para acrescentar à decisão de ID 27970220 a 

redação: “Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 

300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se 

abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora ou que de 

qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no prazo máximo de 

48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais)”, por dia de descumprimento, tendo como limite o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). " No mais, permanece inalterada a 

decisão vergastada. Na contestação, o réu apresentou preliminares de 

mérito, dizendo que haveria inépcia da inicial e ausência de interesse de 

agir, lançando, contudo, mão de argumentos relacionados à matéria de 

fundo. Assim, tais questões serão apreciados quando do julgamento do 

feito. Aprestou ainda preliminar de prescrição. Nesse ponto, se a autora 

ajuizou a ação alegando dano material (descontos indevidos) e danos 

morais, ao caso aplica-se o artigo 27 do CDC, que prevê o prazo de 5 

anos. Assim, rejeito o pedido de reconhecimento da prescrição. Em 

prosseguimento, considerando a contestação e documentos 

apresentados pela parte ré, intime-se a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, 

especifiquem as partes, justificando detalhadamente, as provas com que 

pretendem demonstrar seu direito em Juízo. Após, volvam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001132-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001132-98.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: WELLINGTON MARTINS RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Os autos tratam de 

demanda previdenciária, em que este Juízo julgou procedente o pedido 

para "para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA." Após, o autor apresentou Embargos 

de Declaração, dizendo que este Juízo teria incorrido em omissão porque 

não teria considerado algumas parcelas das prestações previdenciárias 

que teriam sido objeto de redução monetária pela ré. Decido. Ora, não há 

omissão, eis que este Juízo determinou que o benefício fosse pago em 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício e disse ainda que as 

prestações não pagas deveriam ser restituídas desde "DIA SEGUINTE DA 

CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA". Assim, eventuais parcelas que tiveram 

seu valor reduzido estão contempladas na expressão "não pagas", 

porque não foram teriam sido pagas na sua totalidade e na expressão 

"CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA", pois, ao reduzir o valor do benefício, o 
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INSS "cessa" de forma parcial e, por isso, não há dúvida de que deverá 

restituir as parcelas relativas ao período em que reduziu o benefício, tendo 

em vista que, repisando, a condenação foi para que o benefício fosse 

pago em "100% (cem por cento) do salário-de-benefício". Ademais, 

eventuais questões quanto a se houve ou não redução das parcelas 

serão objeto de eventual execução de sentença Assim, REJEITO os 

embargos, mantendo a sentença como proferida. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000829-50.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OCTAVIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINA MESSIAS DA SILVA (ESPÓLIO)

 

Autos: 1000829-50.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de usucapião 

ordinária proposta por Marcelo Octaviano de Oliveira em face de Idalina 

Messias da Silva. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: 

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á 

verdadeira a alegação de pobreza, na acepção jurídica da palavra, 

realizada por pessoa exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer 

que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado este requisito. 

E, quando se verificar a existência de fatos que possam demonstrar a 

capacidade financeira do jurisdicionando, deve indeferir o pedido. 

Compulsando a petição inicial e os documentos que a instruem, verifica-se 

que a parte requerente ostenta a qualidade de gerente administrativo. 

Desta forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais no momento. Ante o exposto, não havendo demonstração 

com precisão que a parte autora se enquadra, ainda que temporariamente, 

nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é 

necessário que sejam trazidos aos autos outros documentos que forem 

julgados pertinentes para análise do pedido. Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu causídico constituído, para que, em 15 (quinze) dias, 

forneça outros elementos para melhor avaliação de eventual 

hipossuficiência ou procede ao pagamento das taxas e custas iniciais. 

Poderá a autora apresentar: a) do inteiro teor das duas últimas 

declarações de Imposto de Renda; b) das certidões dos cartórios de 

registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu 

nome; c) da certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou 

não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou inexistência de 

propriedade de semoventes. No mesmo prazo, deverá apresentar a 

qualificação completa de seu cônjuge, trazendo aos autos elementos que 

indiquem, a condição econômica dele, tudo para efeitos de se analisar a 

condição econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade dos serviços judiciários. 

Frise-se que eventual inércia implicará no cancelamento da distribuição da 

presente demanda. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000311-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar para que indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito, no 

prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 27 de abril de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000699-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATTA OLIVEIRA CASTRIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FLORES DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar para que a parte requerida indique as provas pretendidas para 

deslinde do feito, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 27 de abril de 2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001558-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Ação pelo Rito Comum Ordinário 

Processo nº: 1001558-47.2018.8.11.0011 Requerentes: ARMINDA DA 

SILVA PAIXÃO Requeridos: J BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA – ME e PAX 

NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. Aqui se tem ação de 

repetição de indébito c/c reparação de danos ajuizada por Arminda da 

Silva Paixão em face de J. Batista da Silva Funerária – ME e Pax Nacional 

Prever Serviços Póstumos LTDA. A autora aduziu ser beneficiária do 

plano de assistência familiar ofertado pela segunda requerida (Pax 

Nacional). Aduziu ainda que, em decorrência do falecimento de seu 

cônjuge na cidade de Cáceres/MT, solicitou a prestação dos serviços 

funerários disponibilizados pela requerida e cobertos pelo referido plano, o 

que incluía o fornecimento de 01 (uma) urna mortuária com véu e 

ornamentação e ainda um traslado de até 50 (cinquenta) Km. Assim, 

conforme narrado em sede exordial, a requerida Pax Nacional Prever 

autorizou que os serviços anteriormente descritos fossem prestados pela 

Funerária Pax Silva (J. Batista da Silva Funerária – ME), a qual possui sede 

na cidade de Cáceres/MT e realizaria tais prestações pelo valor total de R$ 

1.637,00 (um mil seiscentos e trinta e sete reais) a ser pago pelo plano 

assistencial contratado. Ademais, a requerente ainda narrou que teria 

contratado diretamente da Funerária Pax Silva o serviço de preparação do 

corpo (tanatopraxia e vestimenta) e o excedente para o traslado entre a 

cidade de Cáceres/MT e Mirassol D’Oeste/MT. Nestes termos, conforme 

consta na inicial, o copo foi entregue à família nesta Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, local onde o velório foi realizado. No entanto, ressai da 

exordial que a excreção de líquidos e odores pelo cadáver tornou 

impossível a continuidade do velório, havendo a necessidade da 

contratação de uma nova empresa funerária para realização de 

procedimentos que garantissem o bom estado do corpo e a continuidade 

da cerimônia, o que teria custado cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Ante isso, a requerente pleiteia a reparação de danos morais e materiais 

eventualmente gerados pela situação. Para comprovar suas alegações, a 

autora acostou aos autos diversos documentos. Decisão de id. 15804711 
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recebeu a peça inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita, deferiu a 

inversão do ônus da prova, designou sessão de conciliação e determinou 

a citação das empresas requeridas. Realizada a referida sessão, esta 

restou infrutífera conforme se vê da ata constante de id. 16416656. 

Devidamente citada, a Pax Nacional Prever apresentou contestação 

aduzindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, 

a inexistência de ato ilícito ou dano de qualquer natureza. 

Subsidiariamente, pugnou pela fixação de danos morais em quantum 

inferior ao pleiteado em sede inicial. Outrossim, a J Batista da Silva 

Funerária – ME apresentou contestação aduzindo a decadência do direito 

de ação, a ilegitimidade ativa para propositura desta e a incompetência do 

juízo. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos 

de qualquer natureza. Subsidiariamente, pugnou pela quantificação dos 

danos em valores menores do que os pleiteados em sede exordial. Na 

sequência, a requerente apresentou impugnação à contestação. Decisão 

de id. 19780508 rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, 

assim como rejeitou as preliminares de decadência do direito de ação e 

incompetência do juízo. Por fim, a referida decisão designou audiência de 

instrução e julgamento. Realizada a audiência de instrução de julgamento 

(id. 26841615) foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. 

Em continuidade, a empresa Pax Nacional Prever apresentou alegações 

finais arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, assim como pugnando 

pelo reconhecimento de inexistência de ato ilícito que justifique a 

condenação pleiteada. Outrossim, a empresa J. Batista da Silva Funerária 

– ME apresentou alegações finais e arguiu preliminar de ilegitimidade ativa 

para propositura da ação, assim como pugnou pelo reconhecimento de 

inexistência de ato ilícito ou dano que justifique a condenação pleiteada. 

Por fim, a requerente apresentou alegações finais pugnando pela total 

procedência dos pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS PRELIMINARES DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA Alega o requerido J Batista da Silva Funerária – ME 

que a requerente não é pessoa legítima para pleitear o direito vindicado, 

vez que esta figura apenas como beneficiária do plano assistencial 

fornecido pela segunda requerida (Pax Nacional Prever) e a nota fiscal do 

serviço de tanatopraxia constante da peça exordial foi emitida em nome de 

terceiro (Sra. Maria de Lourdes). Em que pese a argumentação retro, 

verifico que a preliminar arguida não merece acolhimento. Isso porque, a 

legitimidade ativa deve ser averiguada com base na teoria da asserção, 

segundo a qual a parte legítima para figurar nos pólos da demanda é 

aquela indicada como tal na exordial. Assim, ainda que a nota fiscal tenha 

sido emitida em nome de terceiro, o efetivo adquirente do serviço ora 

discutido foi a requerente, vez que tais prestações tinham por objetivo o 

velório e o enterro de seu marido. Desta feita, a requerente é parte legítima 

para figurar no polo ativo da presente ação. Ademais, é de se destacar 

que a referida preliminar se funda no mesmo quadro fático e jurídico 

outrora apreciado (decisão de id. 15804711), não havendo qualquer fato 

novo que justifique a reapreciação do referido decisum. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Outrossim, a alegação formulada pela empresa Pax Nacional 

Prever também não merece acolhimento, vez que a tese se confunde com 

o mérito da presente demanda, devendo como mérito ser apreciada. Isso 

porque, a prestação eficiente e eficaz dos serviços fornecidos pelas 

empresas requeridas é exatamente a discussão central do presente feito. 

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas. DA INCIDÊNCIA DO 

CDC e INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. O caso em análise 

consubstancia relação de consumo, tendo em vista que as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante 

artigos 2º e 3º do CDC. Assim, aplicáveis ao caso, por conseguinte, os 

preceitos de tal diploma. Ademais, a decisão de 15804711 já deferiu a 

inversão do ônus da prova, não havendo qualquer motivo para a revisão 

do referido decisum. DO MÉRITO. Inicialmente, verifico que o cerne da 

presente demanda reside no serviço de preparação do cadáver e os 

motivos pelos quais este excretou líquidos e odores por ocasião do 

velório. Neste sentido, resta evidente que a requerente busca reparação 

dos danos eventualmente ocorridos pelos fatos supra, os quais geraram a 

interrupção do velório de seu cônjuge e os gastos extraordinários 

ocorridos. Assim, verificando os fatos que ensejaram a interrupção da 

cerimônia e os gastos funerários adicionais discutidos, constato que tais 

intercorrências se deram em razão da excreção de líquidos e odores pelo 

cadáver, fato este relacionado a sua preparação para o velório 

(tanatopraxia). Tal entendimento se faz necessário para verificar a 

existência de responsabilidade civil de cada uma das empresas 

requeridas. DA RESPONSABILIDADE DA PAX NACIONAL PREVE 

SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. Compulsando os autos, verifico que a 

requerente é beneficiária do plano de Assistência 24 Horas firmado entre 

Aparecido da Silva Paixão e a Pax Nacional Prever no dia 15 de abril de 

2002. Neste sentido, analisando detidamente o contrato acostado em sede 

exordial, verifico que o referido plano assistencial compreende os 

serviços básicos e os serviços personalizados, não incluindo, no entanto, 

serviços de preparação do cadáver e suas vestimentas. Assim e 

conforme bem narrado em sede exordial, o serviço de tanatopraxia e as 

vestimentas do cadáver foram contratados de forma particular pela família 

do falecido e de modo direto entre esta e a empresa J. Batista da Silva 

Funerária – ME. Neste sentido, as testemunhas ouvidas em juízo foram 

uníssonas em afirmar que a interrupção do velório e os gastos extras 

decorrentes de tal interrupção somente ocorreram em razão da excreção 

de líquidos e odores pelo cadáver, fato não relacionado com os serviços 

prestados pela empresa Pax Nacional Prever e sim com o serviço de 

tanatopraxia contratado diretamente da empresa J. Batista da Silva 

Funerária – ME. Assim, as provas dos autos demonstram que as 

intercorrências verificadas durante a realização do velório não podem ser 

imputadas a Pax Nacional Prever, vez que esta prestou devidamente os 

serviços contratados e garantidos pelo plano de assistência 24 horas. 

Neste sentido, é fato que a peça inicial tão somente reclama danos 

decorrentes de eventual erro na preparação do corpo (tanatopraxia), sem 

reclamar de qualquer dos serviços contratados e prestados pela Pax 

Nacional Prever. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais em relação a 

requerida Pax Nacional Prever Serviços Póstumos LTDA é a medida que 

se impõe. Deste modo, resta nestes autos tão somente a verificação de 

responsabilidade da empresa J. Batista da Silva Funerária – ME. DA 

RESPONSABILIDADE DA J. BATISTA DA SILVA FUNERÁRIA – ME. 

Conforme disposto anteriormente, o caso ora discutido é regido pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que a responsabilidade do 

fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, tudo nos 

termos do art. 14, do CDC. Nesta perspectiva, comprovado o dano, o nexo 

de causalidade e a conduta da empresa requerida, desnecessária é a 

discussão quanto à ocorrência de culpa, ressalvado o direito do prestador 

de serviços de comprovar as excludentes de tal responsabilidade. Nesse 

diapasão, verifica-se que a autora logrou êxito na comprovação dos 

requisitos essenciais para a responsabilização civil da empresa J. Batista 

da Silva Funerária – Me. Isso porque, foi acostado aos autos recibo no 

valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinqüenta reais) comprovando o 

pagamento de serviços referentes ao transporte, vestimenta e preparação 

do cadáver do Sr. José Magnane Paixão, comprovando-se assim o vínculo 

consumeirista entre as partes. Ademais, consta da peça constestatória da 

empresa J Batista da Silva Funerária uma ata de somatoconservação, a 

qual relata o procedimento realizado no cadáver, comprovando-se a 

conduta do prestador de serviço. No mesmo sentido, constata-se que 

alguns dos danos relatado em sede exordial foram devidamente 

comprovados através da nota fiscal emitida pela Funerária Pax Mirassol, 

documento no qual se atesta a realização de novos procedimentos 

funerários que garantissem o bom estado do cadáver, procedimentos 

estes que deveriam ter sido realizados pela empresa requerida. Assim, 

verifico que restou devidamente comprovada a existência de danos, 

devendo estes serem quantificados em tópico próprio. Por fim, as provas 

testemunhais colhidas no curso da presente ação, além de corroborarem 

os requisitos da responsabilidade civil ora discutida, comprovam o nexo de 

causalidade entre a conduta do prestador de serviço e os danos 

experimentados pela requerente. Neste sentido, o informante Fábio de 

Oliveira Aponte relatou em juízo que trabalha para a empresa requerida e 

realizou os procedimentos de preparação do cadáver (tanatopraxia). 

Narrou ainda que o procedimento foi realizado dentro dos parâmetros 

técnicos exigidos, mas que a excreção de líquidos pode ocorrer em 

algumas situações. Neste mesmo sentido, o informante Edmar de Matos 

relatou em juízo que trabalha para a empresa requerida e que foi o 

responsável pelo traslado do corpo entre a cidade de Cáceres/MT e 

Mirassol D’Oeste/MT. O informante também narrou como o procedimento 

de preparação do cadáver é realizado e afirmou que no momento do 

transporte o corpo estava em perfeito estado. Por fim, descreveu que tais 

vazamentos são possíveis e até mesmo esperados em alguns cadáveres, 

cabendo a alguém que tenha conhecimento técnico a remoção do corpo 

do local do velório para verificação e contenção da excreção dos líquidos. 

Outrossim, a testemunha José Flávio F. Ferreira relatou que recebeu o 
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cadáver nesta cidade de Mirassol D’Oeste, o qual foi entregue sem 

nenhuma anormalidade aparente. No entanto, segundo a referida 

testemunha, durante o velório fora constatada a excreção de líquidos 

provenientes do cadáver, o que gerou a necessidade de remoção do 

corpo do local, aspiração do abdomem deste e troca de plásticos usados 

na contenção dos líquidos produzidos pelo corpo, tudo para garantir a 

continuidade da cerimônia. Assim, segundo o depoente, a família arcou 

com uma taxa de serviços para a realização do novo procedimento. Por 

fim, o depoente acrescentou que, em que pese ser um acontecimento 

incomum, no caso de ocorrência de excreção de líquidos pelo cadáver, 

cabe aos funcionários promoverem a retirada do corpo e a contenção do 

vazamento, garantindo-se assim a continuidade do ato. Ainda neste 

sentido, as testemunhas Juliano Tavares e Luzinete F. de Sena narraram 

em juízo que presenciaram o velório e puderam constatar que o cadáver 

excretava um líquido de cor clara, o qual somente cessou após a 

intervenção da empresa Funerária Pax Mirassol. Por fim, a informante 

Maria de Lourdes da Silva relatou em juízo que efetuou o pagamento de 

valores para que a empresa requerida procedesse com a preparação do 

cadáver. Ademais, narrou que presenciou o momento em que a urna 

mortuária pingava os líquidos excretados pelo cadáver, o que tornou 

inviável a continuidade do velório. Ainda segundo a informante, após fazer 

contato com a empresa requerida, os proprietários lhe informaram que 

isso podia acontecer e que devolveriam o dinheiro gasto, cabendo a 

família procurar uma nova empresa para verificar e sanar os problemas 

relatados. Assim, ainda segundo a informante, tornou-se necessária a 

contratação da Pax Mirassol para realizar os procedimentos que 

garantissem a continuidade da cerimônia, o que ocasionou uma 

interrupção de 01 (uma) hora e gerou novos gastos econômicos. Assim, 

restam comprovados os requisitos da responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, quais sejam, a conduta, o dano e nexo de 

causalidade entre ambos. Isso porque, além de se tratar de 

responsabilidade objetiva do prestador de serviço – sem a necessidade 

de comprovação da culpa –, verifica-se que referido prestador, mesmo 

sabendo da possibilidade da ocorrência da excreção de líquidos pelo 

cadáver e mesmo após ser informado de tal ocorrência pelos 

contratantes, não empreendeu qualquer diligência para garantir a 

qualidade e a duração compatível que se espera do serviço prestado. 

Destaca-se neste ponto que, em que pese a alegação no sentido de que o 

serviço foi prestado dentro dos parâmetros técnicos existentes, restou 

evidenciado por todas as testemunhas inquiridas em juízo que a excreção 

de líquidos pelo cadáver é algo possível. De tal modo, sabendo desta 

possibilidade, caberia a empresa requerida proceder com o necessário 

para garantir o serviço prestado, o que não ocorreu no presente caso. Por 

fim, cumpre destacar que os prestadores de serviços podem se 

desvencilhar da obrigação reparatória se demonstrarem qualquer causa 

excludente prevista no § 3°, do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumido, o que também não ocorreu no presente caso. Neste sentido, 

caberia à parte requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos do direito pleiteado (art. 373, inciso I, CPC). No entanto, a 

empresa ora requerida apenas se limitou a defender que o serviço foi 

prestado nos moldes técnicos corretos, sem justificar o motivo pelo qual 

não diligenciou para garantir a qualidade e a duração que se esperava do 

serviço prestado. Diante de tais fundamentos, a responsabilização civil da 

empresa requerida é a medida que se impõe. DA QUANTIFICAÇÃO DOS 

DANOS DO DANO MATERIAL Relativamente aos danos materiais alegados 

em sede exordia, verifica-se que apenas parte deles decorreram da 

conduta da empresa requerida. Isso porque, diversos dos gastos 

alegados não decorreram do referido ato ou não são compatíveis com os 

serviços inicialmente disponibilizados à requerente. Neste sentido, 

conforme fundamentado anteriormente, os danos patrimoniais 

experimentados pela requerente decorreram da prestação do serviço de 

tanatopraxia, o qual, apesar de prestado pela empresa requerida, não 

impediu a excreção de líquidos pelo cadáver. No entanto, a inicial narra 

como dano material o aluguel de uma capela particular para realização do 

velório, contratação esta que não guarda qualquer relação consequencial 

com o fato gerador do dano e por isso não pode ser imputado à empresa 

requerida. Ademais, conforme delineado anteriormente, a urna mortuária 

inicialmente fornecida continha apenas flores em sua ornamentação, as 

quais, nos termos do testemunho da Sra. Luzinete, ficaram úmidas em 

decorrência dos líquidos que saiam do cadáver. Nestes termos, é possível 

constatar que nem a inicial e nem as testemunhas descrevem que uma 

coroa de flores tenha sido danificada em razão das intercorrências 

verificadas, razão pela qual tal item também não pode ser custeado pela 

empresa requerida. Assim, apenas pode ser quantificada como dano 

material decorrente do serviço prestado pela empresa requerida a 

aquisição de nova urna funerária, as flores que compunham a 

ornamentação desta, as vestimentas e o serviço de remoção e preparo do 

corpo. À esse respeito, destaco que não procede a alegação da requerida 

no sentido de que a urna mortuária, seus adornos e ornamentações 

(flores) foram substituídos de modo desnecessário, vez que, conforme 

narrado por diversas testemunhas, a excreção dos líquidos do cadáver 

ocorreu de tal forma que gerou umidade na flores e no caixão, chegando 

ao ponto de haver o escorrimento de tal líquido para o para o piso da 

capela onde se realizava o velório. Neste sentido, a testemunha José 

Ferreira relatou que a troca da urna foi efetivada apenas por segurança, 

vez que a urna anterior estava em perfeito estado. No mesmo sentido, a 

informante Maria de Lourdes relatou que a urna funerária ficou com muito 

líquido, o qual tinha a coloração fraca e chegava a pingar constantemente 

do caixão ao chão da capela. Outrossim, a testemunha Juliano Tavares 

relatou que viu o líquido escorrendo do caixão para o chão e, ao chegar 

mais perto, constatou que a substância em questão emanava da urna 

mortuária. Por fim, a testemunha Luzinete de Sena relatou que estava 

presente na cerimônia fúnebre quando percebeu que um líquido estava 

saindo do caixão, ocasião em que, ao se aproximar, pôde perceber que as 

flores estavam úmidas e o líquido em questão emanava da urna mortuária. 

Assim, além do possível odor impregnado na urna funerária, na 

ornamentação desta e nas vestimentas do cadáver, não se pode impor a 

requerente a reutilização de tais objetos, vez que estes, em especial a 

urna funerária, podiam continuar úmidos, exalando odores e chegando ao 

ponto de não suportar o peso do cadáver. Ademais, também não prospera 

a tese no sentido de que o procedimento de tanatopraxia não poderia ter 

se realizado pela segunda vez no mesmo cadáver, vez que, conforme 

restou comprovado pelo testemunho do Sr. José Flávio F. Ferreira, o 

procedimento de aspiração do abdômen e contenção da excreção de 

líquidos foi realizado para garantir o bom estado do cadáver e garantir a 

continuidade da cerimônia fúnebre, pelo que foi cobrada uma taxa de 

serviço de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, resta 

perfeitamente evidenciado que a requerente arcou com os custos dos 

trabalhos funerários necessários para garantir o serviço da empresa 

requerida, a qual não diligenciou de qualquer modo para assegurar a boa 

prestação dos trabalhos contratados. No entanto, a aquisição de uma urna 

funerária de valor 3 (três) vezes maior que a fornecida inicialmente não 

guarda compatibilidade econômica com os serviços inicialmente 

contratados. Isso porque, conforme narrado em sede exordial, a urna 

mortuária, o véu, a ornamentação e o transporte do corpo por até 50 Km 

custaram um valor total de R$ 1.637,00, enquanto apenas a urna adquirida 

em momento posterior custou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

discrepância esta não justificada de qualquer modo pela requerente. Ante 

tal discrepância e não tendo a requerente comprovado nos autos que a 

aquisição de urna de tal valor se deu por motivo relevante e devidamente 

justificável, a reparação deste dano patrimonial deve ser quantificada em 

valor compatível com o dano gerado à primeira urna. Ante tais 

fundamentos, fixo o valor da indenização material em um valor total de R$ 

3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais), o qual compreende os 

seguintes itens e valores: - Urna mortuária – R$ 2.000,00 (dois mil reais) - 

Flores – R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) - Conjunto masculino – R$ 

320,00 (trezentos e vinte reais) - Serviço de preparação do corpo – R$ 

1.000,00 (um mil reais) Assim, fixo o valor da indenização por danos 

materiais em R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais). DO DANO 

MORAL De outra banda, relativamente à mensuração dos danos morais, 

deve-se ressaltar que a reparação moral tem função compensatória e 

punitiva. A primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da 

extensão do dano e das condições pessoais da vítima. O exame da 

extensão do dano leva em conta o bem jurídico lesado, como por exemplo, 

a honra, a intimidade, etc. Já as condições pessoais da vítima, é o critério 

que pesquisa a situação do ofendido antes e depois da lesão. A finalidade 

punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e preventivo, motivo pelo 

qual visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. Nesse ponto, 

observa-se a condição econômica do ofensor e o grau de culpa do 

agente. No caso dos autos, verifica-se que, sob o ângulo compensatório, 

o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado, uma vez que 

o bem jurídico lesado - honra - foi atingido de forma grave, pois, a conduta 

em exame ocorreu em uma cerimônia pública de despedida final da 

requerente em relação ao seu cônjuge. Destaco que, conforme as 
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testemunhas inquiridas em juízo, o constrangimento gerado durante a 

cerimônia pública foi demasiado, vez que os presentes se perguntavam o 

que havia ocorrido e comentavam que a família não havia custeado a 

preparação do corpo, comentários estes que chegaram a gerar conflitos 

familiares ainda durante a realização da cerimônia fúnebre. Desse modo, a 

conduta da parte ré se mostra extremamente lesiva, justificando-se o 

quantum indenizatório ora fixado. No tocante à função punitiva da 

reparação moral, percebe-se que referida importância se revela razoável, 

visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta do réu, a fim de 

que atue com mais prudência e em respeito à Lei 8.078/90. DO PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO A repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso não se aplica ao caso concreto, vez que a 

requerente pagou valor compatível aos serviços efetivamente prestados 

pela empresa requerida. Assim, apesar de não haver diligenciado para 

garantir a qualidade do serviço prestado, não se verifica que o pagamento 

efetivado pela requerente tenha se dado em excesso ou de forma 

indevida, vez que os serviços contratados foram efetivamente prestados. 

Nestes termos, não procede o pleito em questão, vez que a aplicação do 

disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor se restringe ao 

pagamento de quantia indevidamente cobrada, o que não ocorreu no 

presente caso. Ante isso, não merece acolhimento o pleito de repetição do 

indébito. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial e resolvo o mérito da presente ação, para o fim 

de condenar o requerido J. Batista da Silva Funerária – ME em danos 

materiais no valor de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais) à 

título dos gastos dispendidos pela autora para a preparação do corpo, 

assim como condená-lo em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

e quinhentos reais). Fica estabelecida a incidência de correção monetária 

pelo IPCA-E a partir da citação, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, também contados da data da citação. Diante da sucumbência 

recíproca condena-se o autor e a ré (J. Batista da Silva Funerária – ME) ao 

pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para 

cada. Condena-se o autor ao pagamento de honorários de sucumbência 

no patamar de 15% sobre o valor de R$ 25.060,00 (vinte e cinco mil e 

sessenta reais), valor este referente a soma total dos pedidos julgados 

improcedentes ou fixados em quantum menor do que o inicialmente 

pleiteado. Destaco que os referidos honorários devem ser divididos entre 

os advogados dos réus. Do mesmo modo, condena-se o réu J. Batista da 

Silva Funerária – ME ao pagamento de honorários de sucumbência no 

patamar de 15% sobre o valor da condenação. No entanto, suspende-se à 

exigibilidade das verbas sucumbenciais do autor, tendo em vista a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no ID 15804711. Transitado 

em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (datado e assinado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Ação Civil pelo Procedimento Comum 

Ordinário Código n. 1003671-37.2019.8.11.0011 Autor (a): EVA MARIA 

RODRIGUES GAMERO Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação proposta por Eva Maria Rodrigues Gamero em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirma ser filha de lavradores e ter laborado 

no meio rural desde sua infância. Afirma ainda que, mesmo após seu 

casamento, continuou exercendo atividades rurais em regime de economia 

familiar. Ressai da peça exordial que a requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que a autora não 

teria comprovado o efetivo exercício de atividade rural naquele 

procedimento administrativo. Para corroborar suas alegações, a 

requerente amealhou aos autos diversos documentos. Por fim, a 

requerente pleiteou a concessão de medida liminar para garantir a 

implementação do benefício previdenciário. Decisão proferida em id. 

25123782 não analisou a tutela de urgência requerida, concedeu os 

benefícios da justiça gratuita, determinou a citação da ré e designou 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação alegando o não preenchimento dos requisitos 

para concessão do benefício pleiteado e a não comprovação da qualidade 

de segurado especial. A requerente apresentou impugnação à 

contestação. Realizada audiência de instrução e julgamento restaram 

inquiridas as testemunhas arroladas e foram apresentadas as alegações 

finais por parte da requerente. Assim e constatando a ausência da parte 

requerida no referido ato, este juízo proferiu decisão declarando como 

precluso o direito para apresentação de alegações finais por parte da 

autarquia ré. Permaneceram os autos conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e Decido. A previsão da 

aposentadoria por idade para os segurados especiais A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” 

Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

ao segurando especial previsto no inciso VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para comprovar suas 

alegações, a requerente acostou aos autos cópia da certidão de 

casamento celebrada com Manoel Cesar Gamero, documento este lavrado 

no ano de 1981 e que qualifica a requerente como sendo “do lar” e aponta 

a profissão de seu marido como sendo lavrador. Ademais, a requerente 

ainda trouxe aos autos cópia do certificado de dispensa de incorporação 

de seu marido, o qual foi lavrado no ano de 1977 e qualifica o referido 

senhor como sendo lavrador. Ainda foi acostada à inicial cópia da 

matrícula de um imóvel rural com tamanho inferior a 04 módulos fiscais, 

cuja cadeia de propriedade demonstra que a requerente e seu marido o 

adquiriram no ano de 1983 e dele se desfizeram no ano de 1990, sendo 

possível ali constatar que as profissões de ambos seriam idênticas 

àquelas indicadas nos documentos anteriormente descritos. Consta 

também procuração firmada no ano de 1987 perante o tabelionato 

indicando a profissão da requerente e seu marido como sendo “do lar” e 

lavrador (respectivamente). Por fim, consta nos autos histórico escolar da 

filha da requerente referente aos anos de 1998, 1999 e 2000, indicando 

as mesmas profissões já descritas anteriormente. Assim, verifica-se que 

os documentos relacionados anteriormente compõem um início razoável de 

prova dos fatos narrados em sede exordial. Outrossim, na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a requerente há muitos anos (ao menos 30 anos), 

relatando as atividades campestres desenvolvidas por ela e por sua 

família. Neste sentido, a testemunha Anivaldo Rufino narrou que conhece 

a requerente há cerca de 30 anos, asseverando que esta laborou em sua 

propriedade rural por muitos anos, mais especificamente entre o ano de 

1989 até o ano de 2016. Narrou ainda a requerente e sua família moravam 

na referida propriedade rural e ali plantavam, colhiam e desempenhavam 

atividades rurais diversas, tudo com o objetivo de garantir a subsistência 

do grupo familiar. Por fim, a testemunha relatou que, após a saída da 

requerente e sua família da propriedade descrita, estes continuaram a 

desempenhar atividades rurais para se manter. No mesmo sentido, a 

testemunha Edilson Albertine relatou que conhece a requerente e sua 

família há 31 anos, esclarecendo que estes sempre moraram e 

trabalharam em propriedades rurais diversas, plantando, colhendo e 

criando pequenos animais para o próprio consumo. Afirmou ainda que a 

família em questão permaneceu trabalhando em uma das propriedades 

rurais por mais de 20 anos. Por fim, relata que a autora e sua família 

continuam exercendo atividades rurais para garantir a subsistência. 

Assim, verifico que as provas testemunhais colhidas em juízo são firmes, 

coesas e corroboram a narrativa exordial, assim como confirmam o teor 

das informações documentais constantes desses autos. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 
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dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) De tal modo, 

em que peses parte dos documentos acostados ao feito dizer respeito ao 

cônjuge da requerente, os autos revelam que o casal e seus filhos 

laboravam conjuntamente em propriedades rurais para garantir a 

subsistência familiar, o que impõe reconhecer que os documentos 

relativos a um destes membros se aproveitam aos demais, vez que todos 

trabalhavam e se ajudavam mutuamente. A carência Considerando que 

ficou demonstrado que a autora manteve, durante um longo tempo (mais 

de trinta anos), o trabalho no campo, o período de carência é suficiente 

para se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, em que pese não ser o caso destes autos, destaco que não 

haveria necessidade que o segurado especial estivesse em atividade 

laboral rural em período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, se ele já tivesse implementado todos os requisitos para a 

concessão da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese 

delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do 

artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido 

de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando 

completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em 

que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida 

no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de 

exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, 

não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um 

dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. 

Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial 

preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu 

o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, 

invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do 

Código de Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 

1354908/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

j. 09/09/2015, DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo a 

autora demonstrado laborar em meio rural, através de documentação 

legítima, e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que esta permaneceu trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003633-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONNOR CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMIRO MORETTI OAB - TO385-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003633-25.2019.8.11.0011. 

IMPETRANTE: CONNOR CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: PREFEITO DE 

MIRASSOL D'OESTE Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

CONNOR CONSTRUTORA LTDA em desfavor de ato do Prefeito do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. A impetrante alega ter firmado contrato de prestação de serviço 

junto ao munícipio de Mirassol D’Oeste/MT, consistente na realização de 

um bueiro triplo no bairro Morumbi. Aduz que a impetrada reteve o 

pagamento da prestação de serviços devido à ausência de certidão 

negativa de regularidade fiscal. Alega que cumpriu o contrato 

administrativo pactuado. A liminar foi indeferida conforme id. 24883531. 

Notificada, a autoridade coautora prestou informações conforme id. 

25889444, juntando documentos. Por conseguinte, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência da ação. Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço dizer que, em sede de mandado de 

segurança, para a concessão da segurança pleiteada, é necessário 

verificar se, de fato há o direito líquido e certo. Acerca da liquidez e 

certeza do direito, é correto afirmar que este consiste no fato de ser 

dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pauta o pedido. 

Sendo que, conforme já dito pelo Ministro Luiz Fux o “titular do direito 

líquido e certo aquele que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a 

incontestabilidade do seu direito, mediante prova pré-constituída, em regra, 

consubstanciada em prova documental ou prova documentada, como v.g., 

uma justificação ou uma produção antecipada.”. Nesta senda, em uma 

análise acurada dos autos, verifica-se a presença dos elementos 

necessários à procedência do pedido. Há nos autos o contrato 

administrativo celebrado entre as partes, o que comprova a contratação 

dos serviços do impetrante pelo impetrado. O impetrado informou que os 

serviços foram realizados, não havendo problemas na execução do 

contrato quanto à realização da obra, sendo, o único motivo para a 

retenção do pagamento, a não apresentação da certidão negativa pelo 

impetrante. A administração pública é regida pelos princípios 

constitucionais, dentre eles o princípio da legalidade. Pelo princípio da 

legalidade a administração pública deve agir em conformidade com a lei, ou 

seja, somente pode fazer aquilo que a lei determina. Assim, para 

habilitação nas licitações é necessário à regularidade fiscal, conforme 

dispõe o artigo 27, inciso IV da Lei n 8.666/1993. Por conseguinte, dispõe 

o artigo 55, inciso XIII da mesma lei: Art. 55. São cláusulas necessárias em 

todo contrato as que estabeleçam: XIII - a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. No mais, as sanções a serem aplicas em 

caso de inexecução contratual, estão descritas no artigo 87 da lei de 

licitações, in verbis: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. Portanto, a legislação pátria não confere à 

administração o direito de reter o pagamento ante a ausência da 

apresentação da certidão negativa, de modo que o ato do impetrado fere o 

princípio da legalidade, isso porque, a retenção do valor devido não consta 

no rol do artigo 87 da lei de licitações. Por fim, o poder conferido à 

administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante a 

vigência do contrato, não se estende à retenção do pagamento dos 

serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar 

enriquecimento ilícito. Nesse sentido, veja-se precedente do STJ: REsp 

1173735, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, j. 22/04/2014, 

DJe 09/05/2014 Diante disso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA PETIÇÃO para conceder a segurança, determinando que o impetrado 

se abstenha de reter o pagamento do serviço prestado. Estabeleço multa 

no importe de R$ 200,00 por dia descumprimento a contar do quinto dia útil 

depois do recebimento destes autos em carga se não pago o montante. 

Sem condenação em honorário em favor do advogado da parte impetrante, 

nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Sem custas. Sentença 

submetida ao reexame necessário, conforme disposição do artigo 14, §1º 

da Lei 12.016/2009. Havendo preclusão temporal para apresentação de 

recurso pelas partes, remetam-se estes autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo. P. R. 

I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001730-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE HENRIQUE DE ALMEIDA MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

NILTON JOSE MICHALSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001730-86.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NILTON J. MICHALSKI 

& CIA LTDA - EPP, NILTON JOSE MICHALSKI, ZENAIDE HENRIQUE DE 

ALMEIDA MICHALSKI Considerando a manifestação posta no ID 27625725, 

DEFIRO a dilação do prazo, de modo que CONCEDO 30 (trinta) dias para 

apresentação de pareces ou documentos elucidativos. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003718-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE DA SILVA PEDROSA HUMBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Ação Civil pelo Procedimento Comum 

Ordinário Código n. 1003718-11.2019.811.0011 Autor (a): ROSE DA SILVA 

PEDROSA HUMBERTO Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação proposta por Rose da Silva Pedrosa Humberto em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirma contar com 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, asseverando que por mais de 40 (quarenta) anos se 

dedica ao labor rural, o qual é desenvolvido em regime de economia 

familiar. Ressai da peça exordial que a requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que a autora não 

teria comprovado o efetivo exercício de atividade rural naquele 

procedimento administrativo. Para corroborar suas alegações, a 

requerente amealhou aos autos diversos documentos. Decisão proferida 

em id. 25226935 concedeu os benefícios da justiça gratuita, determinou a 

citação da ré e designou audiência de instrução e julgamento. Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação alegando o não 

preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado e a 

não comprovação da qualidade de segurado especial. A requerente 

apresentou impugnação à contestação. Realizada audiência de instrução 

e julgamento restaram inquiridas as testemunhas arroladas e foram 

apresentadas as alegações finais por parte da requerente. Assim e 

constatando a ausência da parte requerida no referido ato, este juízo 

proferiu decisão declarando como precluso o direito para apresentação de 

alegações finais por parte da autarquia ré. Permaneceram os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no inciso VII, do 

artigo 11, da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

comprovar suas alegações, a requerente acostou aos autos cópia da 

certidão de casamento celebrada com Leonides Gonçalo Humberto, 

documento este lavrado no ano de 2015 e que qualifica a requerente como 

sendo “do lar” e aponta a profissão de seu marido como sendo lavrador. 

Ademais, acostou-se aos autos extrato de benefício previdenciário 

concedido em favor do cônjuge da requerente, documento em que é 

possível verificar a qualidade de segurado especial do referido senhor 

(trabalhador rural). Ainda foram acostados aos autos documentos 

expedidos pelo INCRA no ano de 2018 e 2019 certificando que a 

requerente e seu cônjuge desempenham atividades rurais em regime de 

economia familiar. Outrossim, acostou-se a inicial documentos expedidos 

pelo INDEA/MT no ano de 2015 constando o endereço de moradia da 
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requerente, assim como os animais criados em sua propriedade rural. 

Consta ainda nos autos documentos expedidos pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Cáceres/MT indicando que a requerente e seu 

cônjuge são filiados desde ano de 2013, contribuindo com a referida 

associação por diversos anos. Por fim, constam também diversos outros 

documentos indicando o labor rural da requerente e de seu cônjuge. 

Assim, verifica-se que os documentos relacionados anteriormente 

compõem um início razoável de prova dos fatos narrados em sede 

exordial. Outrossim, na audiência de instrução e julgamento, as 

testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que conhecem a requerente 

há muitos anos (ao menos 15 anos), relatando as atividades campestres 

desenvolvidas por ela e por sua família. Neste sentido, a testemunha 

Francisco de Souza narrou que conhece a requerente há cerca de 18 

anos, asseverando que esta residia em um assentamento próximo ao de 

sua família. Narrou ainda que a requerente e sua família (filhos e marido) 

plantavam banana, milho e mandioca na propriedade rural, assim como 

criavam pequenos animais naquele local. Por fim, a testemunha relatou que 

a requerente deixou a referida propriedade há 02 (dois) anos e veio residir 

na zona rural desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, onde desenvolve as 

mesmas atividades rurais anteriormente descritas. No mesmo sentido, a 

testemunha José Eduardo relatou que conhece a requerente e sua família 

(filhos e marido) há 15 anos, esclarecendo que estes sempre moraram e 

trabalharam em uma pequena propriedade rural doada pelo INCRA. 

Afirmou ainda que a família em questão planta mandioca e banana, assim 

como cria pequenos animais na referida propriedade rural, tudo com a 

finalidade de garantir a subsistência do grupo familiar. Assim, verifico que 

as provas testemunhais colhidas em juízo são firmes, coesas e 

corroboram a narrativa exordial, assim como confirmam o teor das 

informações documentais constantes desses autos. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) De tal modo, 

em que pese parte dos documentos acostados ao feito dizerem respeito 

ao cônjuge da requerente, os autos revelam que o casal e seus filhos 

laboravam conjuntamente em propriedade rural para garantir a 

subsistência familiar, o que impõe reconhecer que os documentos 

relativos a um destes membros se aproveitam aos demais, vez que todos 

trabalhavam e se ajudavam mutuamente. A carência Considerando que 

ficou demonstrado que a autora manteve, durante um longo tempo (mais 

de quinze anos), o trabalho no campo, o período de carência é suficiente 

para se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, em que pese não ser o caso destes autos, destaco que não 

haveria necessidade que o segurado especial estivesse em atividade 

laboral rural em período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, se ele já tivesse implementado todos os requisitos para a 

concessão da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese 

delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do 

artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido 

de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando 

completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em 

que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida 

no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de 

exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, 

não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um 

dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. 

Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial 

preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu 

o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, 

invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do 

Código de Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 

1354908/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

j. 09/09/2015, DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo a 

autora demonstrado laborar em meio rural, através de documentação 

legítima, e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que esta permaneceu trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 
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1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001312-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA BASILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001312-51.2018.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA REGINA BASILE REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Intime-se 

a parte autora acerca do retorno dos autos, bem como para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em nada sendo 

requerido, no prazo supramencionado, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002005-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BASILIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIZA BORGES BERNARDES OAB - MT14399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA CAIRES TONDATTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos: 1002005-35.2018.8.11.0011 Aqui se tem Ação 

de Reintegração de posse por esbulho com pedito de tutela de urgência, 

proposta por Niton Basilio da Costa em face de Gabriela Caires Tondatto. 

No ID 17811060, este Juízo determinou a intimação da parte autora para 

que comprovasse nos autos sua hipossuficiência. Conforme certidão de 

ID 19022803, o advogado constituído pela parte autora foi intimado via DJE, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Em razão disso, no ID 

19553956, determinou-se a intimação pessoal da parte autora para que se 

manifestasse nos autos, sob pena de extinção do feito. Entre um ato e 

outro, o advogado da parte autora juntou no documento de ID 20731408, o 

comprovante de pagamento das custas processuais de distribuição da 

ação. No ID 22469169, este Juízo deferiu a habilitação pleiteada e 

determinou a intimação da patrona da parte autora para que se 

manifestasse em 15 dias, e com o transcurso do prazo, fosse reiterada a 

determinação de ID 19553956. Conforme certidão de ID 24016306, a 

advogada constituída manteve-se inerte e a parte autora encontra-se em 

local incerto e não sabido (ID 24687673). Era o relato. Diante disso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Arquivem-se estes autos na condição de 

findo. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000613-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

FERNANDO DA SILVA LISBOA (TESTEMUNHA)

CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, para que apresente alegações finais, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 27 de abril de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. L. &. C. L. -. M. (EXECUTADO)

V. C. D. L. (EXECUTADO)

 

Autos: 1000704-53.2018.8.11.0011 Defiro o pedido de ID 26257547, de 

modo que determino sejam tomadas providências cabíveis para o fim 

retirar a restrição constante no sistema RENAJUD. Outrossim, determino a 

busca por meio do Sistema INFOJUD das três últimas declarações de 

Ajuste Anual de Imposto de Renda em nome da parte executada e, 

havendo resposta positiva, os autos passarão a tramitar em segredo de 

justiça para que seja possível a retirada dos autos em carga pela parte 

exequente para fins de ciência e manifestação e, com o retorno, 

proceda-se com o desencarte e arquivamento em pasta própria na 

Secretaria, observando o sigilo necessário. Esclareço, por oportuno, que 

após transcorrido seis meses do arquivamento das informações 

econômico-financeiras prestadas através do Ofício supramencionado, 

estas deverão ser destruídas, consoante disposições insertas no artigo 

477,- §2º, da CNGC. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003461-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE DE FREITAS TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003461-83.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA MARLENE DE FREITAS TAVARES REU: INSS Aqui se 

tem Ação de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Maria Marlene de 

Freitas Tavares em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A 

requerente afirma ter exercido trabalho rural durante vários anos 

consecutivos, tendo deixado as referidas atividades somente no ano de 

2009, ocasião em que passou a contribuir voluntariamente com a 

previdência social. Narra ainda que aviou pedido administrativo à entidade 

requerida, sendo seu pleito indeferido. Para corroborar suas alegações, a 

requerente amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia 

requerida apresentou contestação alegando o não preenchimento dos 

requisitos para concessão do benefício pleiteado e a não comprovação da 

qualidade de segurado especial. A requerente apresentou impugnação à 

contestação. Realizada audiência de instrução e julgamento restaram 

inquiridas as testemunhas arroladas e apresentadas as alegações finais 

por parte da requerente. Assim e constatando a ausência da parte 

requerida no referido ato, este juízo proferiu decisão declarando como 

precluso o direito para apresentação de alegações finais por parte da 

autarquia ré. Permaneceram os autos conclusos para prolação de 

sentença. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no inciso VII, do 

artigo 11, da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora A requerente 

colacionou aos autos a cópia da certidão de casamento celebrada entre 

seus pais no ano de 1960, documento no qual consta que a profissão 
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destes seria “doméstica” e agricultor. A requerente ainda acostou aos 

autos cópia do seu histórico escolar do ano de 1969, documento em que a 

profissão de seu pai consta como sendo a de lavrador. Ademais, a 

requerente colacionou aos autos a cópia da certidão de casamento 

celebrada com o com o senhor Antônio Inácio Tavares no ano de 1971, 

documento no qual consta que a profissão da requerente seria doméstica 

e a profissão de seu marido seria lavrador. A requerente ainda colacionou 

aos autos a cópia da certidão de nascimento de seu filho José Cícero 

Freitas Tavares lavrada no ano de 1977, documento no qual consta que a 

profissão da requerente seria “do lar” e a profissão de seu marido seria 

lavrador. Colacionou também, cópia do requerimento de matrícula escolar 

dos anos de 1987 até 1993 de seu filho José Cícero Freitas Tavares, 

documento no qual consta como profissão da requerente “do lar” e a 

profissão de seu marido lavrador. A requerente ainda trouxe aos autos 

cópia de documentos emitidos pelo sindicato dos trabalhadores rurais, nos 

quais o marido da requerente consta como filiado no ano de 1986 e 

contribuinte ativo nos anos de 1990 e 1992. Corroborando as informações 

retro, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que conhecem a 

requerente há vários anos, relatando que ela e sua família viveram por 

diversos períodos da vida em sítios e fazendas, fazendo do labor rural o 

seu meio de sobrevivência. Neste sentido, a testemunha João Batista 

relatou em juízo que conhece a requerente há cerca de 40 (quarenta) 

anos. Relatou ainda que, apesar de ter conhecimento de que a requerente 

reside na cidade há mais de 10 (dez) anos, pode afirmar que a requerente 

e sua família residiam em sítios da região de Cáceres/MT e Mirassol 

D’Oeste/MT, local onde desenvolviam alguns trabalhos rurais de plantio e 

colheita para garantir a sobrevivência do núcleo familiar. No mesmo 

sentido, Roberto Brunelli relatou que conhece a requerente e sua família 

há mais de 25 (vinte e cinco) anos, especificando que os conhece desde 

que moravam em uma pequena propriedade rural localizada no Mato 

Grosso do Sul. Assim, verifica-se que as informações contidas nos 

documentos trazidos aos autos pela requerente foram devidamente 

corroboradas pela prova testemunhal produzida em juízo, a qual é firme e 

coesa no sentido de que a requerente laborou com sua família no meio 

rural por anos e apenas para garantir a subsistência familiar. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Desta feita, 

no presente caso, há de se entende que, além dos documentos relativos a 

pessoa da requerente comprovarem a sua condição se segurada 

especial, os documentos acostados aos autos relativos aos demais 

membros de sua família corroboram tal informação. A carência Neste 

ponto, importante destacar que a certidão de casamento firmada no ano 

de 1960 entre os pais da requerente demonstra que estes eram 

agricultores, o que permite concluir como verdadeira a afirmação feita em 

sede exordial no sentido de que a requerente trabalhou no meio rural 

desde tenra idade. Não bastasse isso, verifico dos demais documentos 

acostados aos autos (corroborados pelo testemunho prestado em juízo) 

que a requerente permaneceu no labor rural, no mínimo, entre os anos de 

1969 até o ano de 1993. Isso porque, há nos autos documentos que 

comprovam a atividade de rurícola da requerente e de seus familiares, à 

exemplo do histórico escolar do ano de 1969, da certidão de casamento 

do ano de 1971, da certidão de nascimento do filho da requerente no ano 

de 1977, do histórico escolar deste referente aos anos de 1987, 1988, 

1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, assim como carteira do sindicato dos 

trabalhadores rurais do seu cônjuge, expedida no ano de 1986. Assim e 

considerando que as referidas informações foram devidamente 

corroboradas e complementadas pelos testemunhos prestados em juízo, 

verifica-se que ficou comprovado que a autora se manteve durante um 

longo tempo (mais de vinte anos) trabalhando no campo com sua família, 

sendo o período de carência suficiente para se possa reconhecer à 

requerente a condição de segurada especial, nos termos do artigo 142 da 

Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria 

necessidade que o segurado especial esteja em atividade laboral rural 

imediatamente ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos 

os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse 

sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de representativo da 

controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 

143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que 

estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se 

aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu 

benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 

8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter 

atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 

idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios 

legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do 

direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os 

requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 

Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da 

sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo 

Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, Primeira 

Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, DJe 

10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo a autora demonstrado 

por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a prova 

testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em 

que a autora permaneceu trabalhando no campo, como trabalhadora rural, 

somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu 

direito ao reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o 

direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em consequência, para 

condenar o réu ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, 

também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 
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caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o IPCA-E. ISENTO a 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no 

montante equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser 

apurada em liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do 

STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001738-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1001738-63.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação de cobrança de 

diferença do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Angela Maria Alves 

de Souza, em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte 

requerida, nos moldes de artigo 334, do Código de Processo Civil (ID 

27826320). Devidamente citada, a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT apresentou contestação no ID 28340653, alegando 

preliminarmente a necessidade de adequação ao valor da causa e 

carência da ação. A parte autora apresentou réplica no ID 29873815. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na 

inicial, a autora requereu a inversão do ônus da prova, no entanto, o caso 

destes autos não encontra qualquer respaldo legal para autorizar a 

inversão da regra consistente em que à cada parte cabe provar os fatos 

constitutivos do seu direito. A inversão do ônus da prova, fundada na 

existência de relação de consumo não pode ser conferida pela 

inexistência mesma de relação consumerista entre as partes na espécie, 

porque não estão presentes os requisitos próprios previstos nos artigos 

2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Embora o Código de 

Processo Civil tenha previsto outras hipóteses de inversão do ônus da 

prova, este Juízo está convicto de que nenhuma das situações previstas 

na lei processual aplicam-se à espécie. Em razão disso, atribuo à parte 

autora o ônus da prova em relação às suas alegações de fato contidas 

nestes autos. Na contestação alegou-se necessidade de adequação ao 

valor da causa. Contudo, a parte lançou mão de argumentos matemáticos, 

que, além de dependerem do enfrentamento do mérito, no capítulo relativo 

ao valor de eventual pagamento de indenização, não se constou rubricas 

relativas a juros, correção monetária ou outras verbas a serem analisadas 

em sentença. Por isso, mantenho o valor atribuído à causa. Ainda na 

contestação, houve preliminar dita de carência da ação, mas, seu 

conteúdo revelou a necessidade de enfrentamento do mérito. Por isso, 

nada a deliberar neste ponto, devendo aguardar-se o momento da 

sentença. De outro norte, ante a inexistência de outras irregularidades a 

serem sanadas, declaro o feito saneado. O ponto controvertido da lide é a 

comprovação do nexo causal do dano decorrente de acidente de trânsito 

e o grau de invalidez. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, 

deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o 

risco de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001762-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1001762-91.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação de cobrança de 

diferença do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Thiago Orlando dos 

Santos, em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte 

requerida, nos moldes de artigo 334, do Código de Processo Civil (ID 

27921652). Devidamente citada, a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT apresentou contestação no ID 29163750, alegando 

preliminarmente a necessidade de adequação ao valor da causa e 

carência da ação. A parte autora apresentou réplica no ID 29915034. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na 

inicial, a autora requereu a inversão do ônus da prova, no entanto, o caso 

destes autos não encontra qualquer respaldo legal para autorizar a 

inversão da regra consistente em que à cada parte cabe provar os fatos 

constitutivos do seu direito. A inversão do ônus da prova, fundada na 

existência de relação de consumo não pode ser conferida pela 

inexistência mesma de relação consumerista entre as partes na espécie, 

porque não estão presentes os requisitos próprios previstos nos artigos 

2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Embora o Código de 

Processo Civil tenha previsto outras hipóteses de inversão do ônus da 

prova, este Juízo está convicto de que nenhuma das situações previstas 

na lei processual aplicam-se à espécie. Em razão disso, atribuo à parte 

autora o ônus da prova em relação às suas alegações de fato contidas 

nestes autos. Na contestação alegou-se necessidade de adequação ao 

valor da causa. Contudo, a parte lançou mão de argumentos matemáticos, 

que, além de dependerem do enfrentamento do mérito, no capítulo relativo 

ao valor de eventual pagamento de indenização, não se constou rubricas 

relativas a juros, correção monetária ou outras verbas a serem analisadas 

em sentença. Por isso, mantenho o valor atribuído à causa. Ainda na 

contestação, houve preliminar dita de falta de carência da ação, mas, seu 

conteúdo revelou a necessidade de enfrentamento do mérito. Por isso, 

nada a deliberar neste ponto, devendo aguardar-se o momento da 

sentença. De outro norte, ante a inexistência de outras irregularidades a 

serem sanadas, declaro o feito saneado. O ponto controvertido da lide é a 

comprovação do nexo causal do dano decorrente de acidente de trânsito 

e o grau de invalidez. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, 

deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o 

risco de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001065-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001065-70.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DARCY NERES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Aqui se tem ação de liquidação de sentença ajuizada por 

Darcy Neres dos Santos em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Em suma, narra a requerente ter desembolsado a quantia de R$ 3.000,00 
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(três mil reais) para aquisição de planos VOIP. Asseverou que, após o 

desembolso, o autor não recebeu nenhuma bonificação. Por essas 

razões, persegue a condenação da ré ao pagamento do valor gasto 

indevidamente. Com a inicial vieram procuração, declaração de pobreza, 

documentos pessoais, comprovante de residência e sentença proferida 

nos autos de nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Decisão de id. 14591515 

determinou a citação pessoal do liquidado. Devidamente citado, o liquidado 

permaneceu inerte. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Inicialmente, é imperioso grafar que a requerida foi devidamente citada 

para contestar a presente ação, contudo, deixou transcorrer o prazo in 

albis, conforme certidão de id. 24008283. Os autos vieram conclusos 

diante da petição do autor de id. 24793153, em que este pugna pela 

fixação do valor do débito em R$ 6.625,67 (seis mil, seiscentos e vinte e 

cinco reais e sessenta e sete centavos). Pois bem. De proêmio, cumpre 

esclarecer que, acerca dos efeitos da revelia, a jurisprudência é pacifica 

no sentido de que não são absolutos, cabendo ao juiz, vestido de seu livre 

convencimento, com base nos documentos constantes nos autos, analisar 

a quem cabe o direito, não havendo que se julgar procedente o pedido 

inicial, necessariamente. Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – 

JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – ART. 267, VI, DO CPC – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO 

DO AGRAVANTE. 1. Ao examinar a presunção de veracidade decorrente 

da revelia, da qual trata o art. 319, do CPC, o juiz deve atentar-se para os 

elementos probatórios presentes nos autos, formando livremente sua 

convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do 

pedido, revelando-se, portanto, a força relativa do princípio da revelia. 

Precedentes: REsp 434866/CE, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 

18/11/2007; REsp 1128646/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 

14/09/2011. 2. Incidência na hipótese da Súmula 83/STJ: “Não se conhece 

do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” 3. Agravo regimental 

desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1251160/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014).” Assim, cabe 

ao juízo, na análise do caso concreto, ponderar os elementos de provas 

trazidos aos autos. Nesta senda, verifico que a requerente não trouxe aos 

autos nenhum documento que demonstre a relação jurídica narrada em 

sede exordial, limitando-se a alegar que todas as movimentações eram 

realizadas nos sistemas do liquidado. Ante isso, fixo prazo de 15 (quinze) 

dias para que a requerente esclareça o modo como a relação jurídica foi 

efetivada, assim como o modo de realização dos pagamentos, 

apresentando nos autos, se for possível, qualquer documento que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes (ex. extratos 

bancários, contratos e etc.). Intime-se a requerente. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002209-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FARIA (EXECUTADO)

 

Autos 1002209-45.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001015-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI TOMAZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos 1001015-10.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002631-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GIMENEZ SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Autos 1002631-20.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000754-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINO SERRANO (EXECUTADO)

 

Autos 1000754-45.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002220-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos 1002220-74.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001859-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000301-50.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de suspensão de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e 

materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Zeneide Ferreira 

de Carvalho, em desfavor de Banco BGN S.A. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita bem como determinou-se a 

citação da parte requerida, nos moldes de artigo 334, do Código de 

Processo Civil, e designou-se audiência de conciliação. Na mesma 

ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência pretendida e inverteu o ônus 

da prova em face da parte requerida (ID 20871819). A audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID 22187361). Devidamente citada, a 

requerida informou o cumprimento da ordem anteriormente proferida (ID 

22297489 e 22972895), bem como apresentou contestação no ID 

22702231, alegando preliminar de decadência, prescrição e impugnação 

ao pedido de justiça gratuita. A autora apresentou réplica no ID 23334268. 

Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na 

contestação a parte requerida pugnou pelo reconhecimento dos institutos 

da decadência e prescrição. Inicialmente, verifico que a demanda versa 

sobre suposta inexistência de contratação de empréstimo consignado. 

Deixo assentado, desde já, que o caso em apreço subsume-se à hipótese 

prevista no art.17 do CDC ("para os efeitos desta Seção, equiparam-se 

aos consumidores todas as vítimas do evento"), em razão de o autor ser 

enquadrado como consumidor por equiparação, trata-se, portanto, de 

pretensão regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, o 

consumidor, que é supostamente lesado por serviço não contratado, 

enquadra-se na denominada responsabilidade por fato do serviço (art. 12 

e 14 do CDC), em razão do descumprimento, pela instituição financeira, do 

dever de gerir com cautela e segurança as movimentações bancárias. No 

caso da alegada ocorrência da decadência prevista no art. 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que se refere 

expressamente à reclamação por vícios do produto ou do serviço, não 

devendo ser aplicado ao caso os prazos decadenciais, pois como já dito, 

além da anulação do contrato, busca-se a reparação pelos danos 

causados ao consumidor. Nesse contexto, a pretensão anulatória do 

contrato firmado entre as partes, supostamente fraudulento, não se 

enquadra na hipótese de reconhecimento da decadência. In casu, 

versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao 

consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide a 

possibilidade da ocorrência da prescrição, prevista no art. 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: "Prescreve em 5 (cinco) 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Sendo 

assim, considerando que a data do ajuizamento da ação se deu em 

11/06/2019 e que o início dos descontos se deu em 2015, não há que se 

falar, de igual forma, em prescrição da pretensão indenizatória. Assim, 

afasto as preliminares de prescrição e decadência. Ainda na contestação, 

impugnou-se o deferimento da justiça gratuita por este Juízo ante a 

ausência de comprovação de hipossuficiência pela parte autora. Em 

análise dos autos, verifica-se que tal arguição não merece guarida, haja 

vista que a peça inaugural e documentos que a acompanham se mostram 

suficientes ao deferimento da justiça gratuita, pois conforme se observa a 

autora é viúva, do lar e mantém seu sustento através de benefício 

previdenciário de pensão por morte. Por isso, mantenho o benefício da 

justiça gratuita concedido ao autor. De outro norte, ante a inexistência de 

outras irregularidades a serem sanadas, declaro o feito saneado. Fixo 

como pontos controvertidos as seguintes questões: a) a existência ou não 

de contrato celebrado entre as partes; b) a autenticidade ou não da 

assinatura aposta no suposto contrato. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. 

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. Em caso de pretensão de prova 

técnica, poderão as partes indicar assistentes técnicos e formular 

quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual 

decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das 

partes com o julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, 

conclusos. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ação pelo Rito Comum Ordinário Processo nº. 1000313-64.2019.8.11.0011 

Autor: DEVAIR FERREIRA BARBOSA Réu: ENERGISA MATO GROSSO 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débitos c/c danos morais e materiais, promovida por Devair Ferreira 

Barbosa em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia. 

Ressai da inicial que o autor tivera seu nome negativado indevidamente na 

data de 30/11/2018. O autor alegou estar sempre em dia em relação aos 

seus débitos porque teria quitado as faturas de energia pendente. Além 

disso, não foi notificado do débito. Sustentou o autor que a negativação de 

seu nome junto ao Serasa estaria lhe causando prejuízos de ordem 

patrimonial e, principalmente, moral. Diante de tais asserções, pugnou pela 

inversão do ônus da prova em seu favor. Pugnou, ainda, pela procedência 

da ação com a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais 

no valor equivalente a 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo e 

danos materiais no montante de R$ 304,49, valor da fatura que deu azo a 

negativação. Recebida a inicial, este juízo designou solenidade de 

conciliação. A tentativa de acordo restou infrutífera, tendo a parte ré 

apresentado contestação, aduzindo, preliminarmente, a necessidade da 

juntada do extrato original da negativação e no mérito, disse não haver 

necessidade de notificação de débito, pois o autor estava ciente da 

pendência. Ao fim, requereu a improcedência. Por conseguinte, o autor 

impugnou a contestação. Instados a especificarem as provas que 

pretendessem produzir, as partes nada pugnaram. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, se o autor alegou que, como 

cidadão e consumidor, foi surpreendido com a cobrança de uma dívida 

não contraída, atribuindo o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que 

se reconhecer que a parte mais preparada para produzir a prova seria a 

ré. Haja vista a hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a 

inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Mesmo sendo invertido o ônus da prova, o autor 

tem o ônus de demonstrar o mínimo em relação à verossimilhança de suas 

alegações. Neste caso, ao contestar o feito, a ré apresentou indicação de 

existência de débito oriundo de uma unidade consumidora identificada 

como sendo 9234527-1, em nome do autor, relativo ao endereço da Rua 

Dezenove de Novembro, 550, Jd. São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT. O autor, 

em sua réplica, nada disse em relação a este fato alegado, limitando-se a 

dizer estarem pagos todos os seus débitos junto à ré, mas não 

apresentou comprovante do pagamento em relação àquela unidade 

consumidora e nem disse qualquer coisa em relação ao fato. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

tendo em vista que não restou comprovado o dano moral. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Transitado em 

julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000152-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GARCEZ PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Autos: 1000152-54.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais 

e materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ana Maria 

Garcez Pinheiro, em desfavor de Banco PAN S.A. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita bem como determinou-se a 

citação da parte requerida, nos moldes de artigo 334, do Código de 

Processo Civil, e designou-se audiência de conciliação. Na mesma 

ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência pretendida e inverteu o ônus 

da prova em face da parte requerida (ID 19710139). A audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID 22370458). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação no ID 23539207, alegando preliminar de 

impugnação ao pedido de justiça gratuita e ausência de pretensão 

resistida. A autora apresentou réplica no ID 24915826. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na contestação a 

parte requerida impugnou o deferimento da justiça gratuita por este Juízo, 

em prol da parte autora, ante a ausência de comprovação de 

hipossuficiência pela parte autora. Em análise dos autos, verifica-se que 

tal arguição não merece guarida, haja vista que a peça inaugural e 

documentos que a acompanham se mostram suficientes ao deferimento da 

justiça gratuita, pois conforme se observa a autora é viúva e mantém seu 

sustento através de benefício previdenciário de aposentadoria. Por isso, 

mantenho o benefício da justiça gratuita concedido ao autor. Outrossim, no 

que se refere a aventada preliminar de ausência de pretensão resistida, 

verifica-se que são termos que se confundem com o mérito e com ele 

serão apreciados. De outro norte, ante a inexistência de outras 

irregularidades a serem sanadas, declaro o feito saneado. Fixo como 

pontos controvertidos as seguintes questões: a) a existência ou não de 

contrato celebrado entre as partes; b) a autenticidade ou não da 

assinatura aposta no suposto contrato. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. 

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. Em caso de pretensão de prova 

técnica, poderão as partes indicar assistentes técnicos e formular 

quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual 

decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das 

partes com o julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, 

conclusos. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003879-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEALDO BELLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos 1003879-21.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

30491461, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Auxilio Doença, nos termos já 

determinados no ID 27078307. Via de consequência, determino que a 

Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício. Cumpra-se com a 

máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003263-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003263-46.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE REU: SABEMI 

SEGURADORA S.A Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as 

partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001998-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1001998-43.2018.8.11.0011 

REQUERENTE: JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

IRENE MUNIZ DOS SANTOS Os autos tratam de ação de divórcio, 

cumulado com pedido de guarda compartilhada. Disse ter o casal duas 

filhas, 9 e 12 anos. Afirmou não ter amealhado bens durante a união. A ré 

foi citada pessoalmente e assistida por defensor público, que contestou o 

feito genericamente. Não houve composição. Posteriormente, o autor 

manifestou-se dizendo ter-se composto com a ré extrajudicialmente e 

pediu designação de audiência para formalização do acordo, mas a ré não 

foi encontrada no seu endereço, sendo certificado que teria mudado-se 

sem informar ao Juízo. Decido. Do Divórcio O direito ao divórcio, 

atualmente, não está condicionado à anuência do outro cônjuge e nem se 

há de perquirir, para decretá-lo, por si só, razões de culpa ou dolo. Nesse 

sentido, a Emenda Constitucional 66/2010. Da guarda compartilhada. A 

guarda compartilhada, nessa quadra por que passa nosso Direito Civil, é a 

regra, podendo, se for o caso, ser alterada em ação própria, no caso de 

surgimento de motivos supervenientes. Neste caso, o autor pediu a 

aplicação da regra e a ré, citada, não contestou o pedido. Da alteração do 

nome. Nego ao autor o direito de ver reduzido o nome da ré em razão do 

divórcio, eis que o uso da versão do seu nome escolhida com o 

casamento tem forte carga mista potestativa e somente pode ser 

reconhecida a retirada sendo demonstrada fortemente o prejuízo ao autor 

e ausência de prejuízo à ré, ou a pedido da própria ré, o que não ocorreu 

neste caso. Dos alimentos O autor pediu a fixação de alimentos no importe 

de 20% do salário mínimo vigente. Contudo, em razão de ser concedida a 

guarda compartilhada, ambos os pais devem arcar com 50% de todas as 

despesas enfrentadas em prol das crianças. Dispositivo Assim, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para decretar o 

divórcio do casal e autorizar a guarda compartilhada das duas filhas 

menores de idade. Por ter sido a ré assistida pela Defensoria Pública, 

defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Condeno a ré ao 
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pagamento de honorários de sucumbência, mas em razão da gratuidade 

conferida, fica suspensa a exigibilidade. Deixo de condenar a ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, em razão da gratuidade 

judiciária conferida. Expeça-se mandado ao cartório respectivo para 

averbação. Transitado em julgado a sentença, arquivem-se os autos na 

condição de findo. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARQUES COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001189-19.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ADRIELLE MOREIRA DA SILVA REU: JOAQUIM MARQUES COSTA Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de 

prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 260347 Nr: 1972-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, MINCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioratim Duarte Afonso Carneiro, Rosângela 

Neres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotoer de Justiça-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 260347

Aqui se tem procedimento para acolhimento da adolescente Maria Isabel 

Neres Carneiro, devidamente qualificada nos autos.

Ressai da folha 266/271, a diretora do CAPS foi intimada para juntar o 

prontuário médico do requerido Dioratim Duarte Afonso Carneiro e 

Rosangela Neres dos Santos, bem ainda realizar atendimento para 

emissão de parecer psicológico com o casal. Todavia, não consta 

qualquer documentação relativa ao cumprimento da ordem judicial.

 Certifique-se a Secretaria Judicial sobre o cumprimento da ordem, sob 

pena de responsabilização.

 Ademais, considerando que a última audiência realizada foi em fevereiro 

de 2020, designo audiência concentrada para o dia 28 de maio de 2020, 

às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Deverão ser intimados para comparecer a solenidade a equipe do 

Conselho Tutelar da Infância e Juventude desta Comarca, Equipe Técnica 

da CAC Renascer e do CREAS.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de março de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELY SOLDERA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001193-22.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:AMANDA 

GABRIELY SOLDERA MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 24/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 31539382, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 24/06/2020, Hora: 14:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIR ANDREIV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI OAB - SP358566 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1001979-03.2019.8.11.0011 REQUERENTE: GLEICIANE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MACIR ANDREIV Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003357-91.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1003357-91.2019.8.11.0011 EXEQUENTE: LUIZ GABRIEL MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente 

para pugnar o que de direito, em 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR12855 (ADVOGADO(A))

AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI OAB - PR96504 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010449-74.2014.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. A despeito do 

pugnado em id retro, denota-se que, consoante já outrora exposto, os 

valores excedentes já foram desbloqueados via sistema, conforme extrato 

retirado na presente data apenas para esclarecimentos. Assim, não pende 

qualquer providência por parte deste juízo, devendo a parte se valer das 

medidas administrativas cabíveis. Pelo exposto, retornem AO ARQUIVO. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 27 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

Procedo através desta certidão com a intimação do advogado da parte 

autora acerca da R. decisão constante do id. 3140000, bem como, da 

audiência de conciliação designada para a data de 24/06/2020 às 15:00 

horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário 

mencionado.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-13.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RODRIGO COZER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000570-13.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REQUERIDO: JEFERSON RODRIGO COZER V I S T O S. Intime-se o 

exequente para comprovar o recolhimento das custas processuais 

devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da missiva. Após, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Citação e intimação do requerido; Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Caso a parte a ser citada/intimada não seja 

encontrada, o Oficial deverá certificar onde poderá ser localizada 

(inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto de referência) e 

havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à respectiva 

Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente de nova 

deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001252-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU CARLOS FREISLEBEN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA OAB - MT3640-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001252-70.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ALCEU CARLOS FREISLEBEN VISTOS. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra com a obrigação de recompor a área 

degradada ou apresentarem plano de regeneração alternativa, no prazo 

de 90 dias, sob pena de incidência da multa diária por descumprimento já 

arbitrada na sentença. No mesmo prazo, deverá o devedor cumprir 

voluntariamente a sentença no que se refere à indenização por dano 

ambiental e danos morais difusos, no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Ainda, encaminhe-se cópia da sentença condenatória à 

SEMA para registro em seus sistemas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000100-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENITA ROSA DAMIANI (REU)

MOACIR JOSE DAMIANI (REU)

DAMIANI COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000100-50.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

DAMIANI COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP, MOACIR 

JOSE DAMIANI, ERENITA ROSA DAMIANI VISTOS. Intime-se o executado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 510 de 935



para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra com a obrigação de 

recompor a área degradada ou apresentarem plano de regeneração 

alternativa, no prazo de 90 dias, sob pena de incidência da multa diária por 

descumprimento já arbitrada na sentença. No mesmo prazo, deverá o 

devedor cumprir voluntariamente a sentença no que se refere à 

indenização por dano ambiental e multa imposta pelos embargos de 

declaração protelatórios, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a 

devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa e dos honorários citados anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação 

(CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem 

como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas 

nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000408-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BANDEIRA (AUTOR(A))

TANIA DALBELLO BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI DILZA GILTAVARES (REU)

FERNANDO TAVARES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Carta precatória negativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO (EXECUTADO)

RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA (EXECUTADO)

FELIPPE BENDER TAQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

 

informações depósitos judiciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILIANE DE CAMARGO AZEVEDO (REU)

BERENICE TOLEDO DE CAMARGO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NOS AUTOS PARA O DIA 15/07/2020, ÀS 16H30MIN, A SER REALIZADA 

NO CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILIANE DE CAMARGO AZEVEDO (REU)

BERENICE TOLEDO DE CAMARGO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

QUANTO À GUIA DE DILIGÊNCIA JUNTADA NA ID 31313374, VEZ QUE FOI 

RECOLHIDA PARA GUARANTÃ DO NORTE-MT, E O ENDEREÇO DAS 

REQUERIDAS, CONFORME PETIÇÃO INICIAL, É NA COMARCA DE TERRA 

NOVA DO NORTE-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-53.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FIRMINO DOS SANTOS (REU)

HELLEN CARLOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NOS AUTOS PARA O DIA 20/07/2020, ÀS 14H00MIN, A SER REALIZADA 

NO CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-37.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA RODRIGUES (REU)

RENAN RODRIGUES (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

20/07/2020, ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-82.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALMEIDA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NOS AUTOS PARA O DIA 20/07/2020, ÀS 14H30MIN, A SER REALIZADA 

NO CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-08.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELY HAYNE DOS SANTOS CALIARE (REU)

ANTONIO VALDENIR CALIARE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

20/07/2020, ÀS 15H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 
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COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS GOMES VIEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NOS AUTOS PARA O DIA 20/07/2020, ÀS 16H00MIN, A SER REALIZADA 

NO CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82472 Nr: 2376-18.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101703 Nr: 2671-50.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ANÚNCIO DE ARRECADAÇÃO DE BENS E CHAMAMENTO DE AUSENTE

PRAZO DO EDITAL: 60 (SESSENTA) DIAS

AUTOS N.º 2671-50.2014.811.0025 - 101703

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSANIA NAVARRO LORCA

PARTE RÉQUERIDA: ROBERTO CARLOS LORCA

INTIMANDO: Requerido(a): ROBERTO CARLOS LORCA, Cpf: 

62764802153, Rg: 20.744.757-3 SSP SP Filiação: José Lorca e Maria Leli 

Lorca, data de nascimento: 16/06/1967, brasileiro(a), natural de 

Xambrê-PR, , braçal, Endereço: Local incerto e não sabido, Cidade: 

Juína-MT

FINALIDADE: CHAMAMENTO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido para entrar na posse de seus 

bens, bem como sua INTIMAÇÃO, para tomar conhecimento de que foram 

procedidos o arrolamento e a arrecadação de seu(s) bem(ns) (Art. 1161 

CPC), sendo ele(s): 01) Lote 4, Quadra 9, Loteamento Jardim Liberdade II, 

com área de 350,21m², com uma casa de 39,64m², registrado no 1º 

Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

DECISÃO/DESPACHO/SENTENÇA: “V I S T O S, Cuida-se de ação de 

justificação para declaração de morte presumida sem decretação de 

ausência de Roberto Carlos Lorca ajuizada por Rosania Navarro Lorca, 

porque segundo a inicial, no dia 29.07.2005 o requerido estava pescando 

com amigos no Rio São João, município de Nova Bandeirantes/MT e ao sair 

sozinho de barco não retornou mais ao acampamento, realizadas buscas 

no local, sendo encontrado somente o barco cheio d’agua com remo e um 

tapete rodando no rio. Afirma, que foram efetuadas várias buscas no 

local, porém, sem êxito, e que, desde a data supracitada nunca mais 

ninguém o viu vivo ou morto, presumindo-se, assim, que ele morreu por 

afogamento. Aduz ainda, que o reconhecimento presumido da morte do 

requerido se faz necessário para regularizar seu estado civil, patrimonial e 

porque pretende buscar junto a Previdência Social pensão por morte. 

Realizada a citação ficta do desaparecido e nomeado curador especial foi 

apresentada contestação por negativa geral – fl.31/32. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela 

autora, tendo a parte autora apresentado alegações finais remissivas à 

petição inicial - fls. 58/59. O Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido constante na inicial – fl. 60. É o breve relatório. Decido. [...] Sendo 

assim, satisfeitos os requisitos legais exigíveis à espécie, bem como a 

suficiência dos elementos de convicção acostados nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a ausência do 

requerido Sr. ROBERTO CARLOS LORCA e determinar a arrecadação de 

seus bens nos termos do artigo 22 do CC/2002 e art. 744 do NCPC. 

Nomeio ROSANIA NAVARRO LORCA curadora, devendo administrar os 

bens do ausente enquanto durar a primeira fase da ausência, não 

podendo aliená-los, devendo ainda prestar contas semestralmente. 

Efetivada a arrecadação, cumpra-se o disposto no artigo 745 do NCPC, 

publicando-se os editais durante um ano, reproduzidos de dois em dois 

meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na 

posse de seus bens. P. I. C. Às providências. Juína/MT, 08 de julho de 

2018. FABIO PETENGILL. Juiz de Direito.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS - Técnico Judiciário, digitei.

Juína - MT, 24 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Praça dos Três Poderes, 

S/nº, Bairro: Centro. Cidade: Juína-MT, Cep:78320000. Fone: (66) 

3566-1531.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121260 Nr: 2147-82.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ALICE PESSOA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE LIMA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APÓS O RETORNO DOS PRAZOS PROCESSUAIS, PRESTAR 

COMPROMISSO DO ENCARGO PARA O QUAL FOI NOMEADA, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FLS. 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118772 Nr: 702-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SÉRGIO DE SOUZA VIEIRA, MARIO 

SERGIO DE SOUSA VIEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 05. IGUALMENTE, INFORMAMOS 
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QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144857 Nr: 1639-34.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO QUADROS, MAURICIO QUADROS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não havendo motivos a inquinar a presunção de 

legalidade que advém do título, conheço os embargos e julgo-os 

improcedentes.Atentando-se às especificidades do caso concreto, bem 

como o trabalho realizado pelo advogado nomeado que atuou por meio da 

propositura da ação, fixo em seu favor honorários dativos no valor 

equivalente à 2,5 URH, com observância na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).Custas pelo 

embargante, mais honorários da sucumbência arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do 

CPC.Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão aos 

autos de Execução Fiscal n. 1185-69.2010.811.0025 (código 54904) e 

arquive-se.P.I.C. Às providências.Juína/MT, 06 de fevereiro de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000787-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE GUTERRES OAB - MT20272/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000787-61.2017.8.11.0025 

[Cheque] EXEQUENTE: JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO EXECUTADO: 

FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO Vistos. Conforme se infere dos 

autos, a presente ação foi extinta em razão da procedência dos embargos 

à execução opostos pelo devedor (Id. 30468345). Nesses moldes, 

inexistindo título a ser executado, indefiro o pedido de adjudicação 

formulado pelo exequente na petição de Id. 28075824. Nada sendo 

requerido no prazo de 05 dias, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e cautelas de estilo. Promova-se o levantamento de eventuais 

restrições levadas a efeito nos autos. Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000246-23.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000246-23.2020.8.11.0025. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA VISTOS. Consoante 

petição de Id. 31346681, a parte autora se manifestou expressamente 

desistindo da ação. Havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Promova-se a inutilização do mandado de Id. 31220701. Defiro o pedido de 

desistência do prazo recursal. Arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000350-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000350-20.2017.8.11.0025 AUTOR(A): ROSELI DE 

FATIMA DOS SANTOS FONSECA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL VISTOS EXAMINADOS. Cuida-se de Ação Previdenciária 

de Aposentadoria por Invalidez vertida por Roseli de Fatima dos Santos 

Fonseca em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente que em 26 de 

outubro de 2013, sofreu um acidente de trabalho que resultou em 

significativas fraturas na mão esquerda, classificadas no Código 

Internacional de Doenças como S68.1 - Amputação traumática de um outro 

dedo apenas (completa), T92.2 - Sequelas de fratura ao nível do punho e 

da mão, M65.4 - Tenossinovite estilóide radial e M65.3 - Dedo em gatilho, e 

que em razão de tais patologias foi afastada de suas funções laborais, 

estando recebendo desde então benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Por fim, entendendo que não possui mais condições de se 

reabilitar, pugna pela conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez. A peça exordial foi instruída com documentos. Regularmente 

citado, o INSS apresentou contestação e juntou documentos (Id. 9960260), 

e o autor impugnação no Id. 11453592. Laudo pericial anexo ao Id. 

25614845 e ss., sobre o qual o autor se manifestou na petição de Id. 

27602416 e o requerido quedou-se inerte (Id. 30692880). É o que cabia 

relatar. Fundamento e Decido. A aposentadoria por invalidez é devida ao 

segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido 

àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é 

temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n.º 8.213/91, 

respectivamente. Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da 

Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Já 

no que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma: Art. 

59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; Portanto, a 

concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe 

garanta a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para 

a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). Da 

qualidade de segurado/carência Cabe referir que a qualidade de segurado 

e a carência mínima exigida para a concessão dos benefícios requeridos 

restaram devidamente comprovadas nos autos por meio dos documentos 

de Id. 5902813, bem como pelo próprio reconhecimento pelo INSS do 
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preenchimento de tais requisitos quando concedeu à parte autora o 

benefício de auxílio-doença (Id. 9960260). Anote-se que não se 

controverte acerca da qualidade de segurado da autora, nem de outro 

requisito exigido para percepção do benefício, pelo que, caracterizada a 

incapacidade laboral permanente insuscetível de reabilitação, a concessão 

da aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. Passo, portanto, a 

análise das condições laborativas da parte autora. Da incapacidade 

laboral Resta, pois, averiguar a existência de incapacidade laboral que 

justifique a concessão dos benefícios postulados. Em se tratando de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma sua 

convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Além disso, as 

circunstâncias do caso concreto - como a faixa etária da requerente, o 

grau de escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado 

de trabalho - devem ser sopesadas para a aferição do impedimento 

laboral. Nessa linha: EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL. PERÍCIA. 1. Comprovado pelo conjunto 

probatório que a parte autora é portadora de enfermidades que a 

incapacitam total e permanentemente para o trabalho agrícola, 

considerados o quadro clínico e as condições pessoais, é de ser 

concedida a aposentadoria por invalidez, ainda que a perícia mencione 

que a incapacidade laborativa seja parcial, pois não incapacita para 

atividades que não exijam esforço físico. 2. É imprescindível considerar 

além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a 

sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa 

e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para 

pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. (EIAC 

1998.04.01.053910-7, Rel. João Batista Pinto Silveira, DJU 01/03/2006) 

Neste contexto, o histórico médico apresentado pela autora com a 

exordial, aliado ao laudo apresentado pela perita nomeada pelo juízo, 

atestam que “a incapacidade apresentada para desempenhar atividades 

que necessitem do uso da mão esquerda é total”. Sobre a possibilidade de 

reabilitação profissional para desempenhar outras atividades laborativas, 

a Sra. Perita informou que “a incapacidade existente é para toda e 

qualquer atividade que necessite do uso da mão esquerda, sendo possível 

o desempenho de outras tarefas adaptáveis, porém a mesma encontrará 

dificuldades, ante a sua idade e baixa instrução educacional”. Nesses 

moldes, é possível constatar que a autora não poderá mais voltar a 

exercer as funções laborais que desempenhava, mormente porque 

sempre se ativou de lides manuais que exigem esforço físico que não são 

mais possíveis em razão das sequelas advindas da amputação de um 

dedo da mão esquerda. Da mesma forma, é possível atestar que além de 

possuir grave limitação física, a autora conta com 55 anos de idade e 

apresenta baixo grau de instrução intelectual, arrefecendo a possibilidade 

de sua realocação profissional, configurando, portanto, a incapacidade 

que gera o direito à aposentadoria por invalidez. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial: PREVIDÊNCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. PESSOA HIPOSSUFICIENTE E DE BAIXA INSTRUÇÃO. 

INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE 

ESFORÇO FÍSICO. DOENÇAS DEGENERATIVAS. PREOCEDÊNCIA. I- 

Considerando que o autor está incapacitado permanentemente para 

qualquer trabalho que exija esforço físico, uma vez que padece de males 

graves que o colocam em situação de perigo no trabalho, agregado à falta 

de capacitação intelectual para readaptação profissional, configurada está 

a incapacidade que gera o direito à aposentadoria por invalidez, uma vez 

que implementados os requisitos legais exigidos. II- Termo inicial a partir da 

citação. III- Os honorários advocatícios incidem sobre o total da 

condenação, excluídas as parcelas vincendas, considerando como 

vencidas as compreendidas desde a data do termo inicial do benefício e a 

data da prolação da sentença, ao teor da Súmula 111 do E.STJ.IV – 

Apelação do INSS parcialmente provida. (AC 555683, 10 T do TRF da 3 R – 

Rel. Juiz Sérgio Nascimento – DJU 22/02/05). E mais: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL E TEMPORÁRIA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. 

DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR. POSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO APÓS TRATAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO 

PACIENTE. MOTORISTA DE ÔNIBUS. IDADE AVANÇADA. CONCEÇÃO DA 

APOSENTADORIA. JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. 

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA.11.960- A 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, é 

devida ao segurado que, cumprida a carência, for considerado incapaz 

para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto 

permanecer nessa condição.428.213- Demonstrado o cumprimento da 

carência, uma vez que o autor esteve em gozo de auxílio-doença até 

24/02/2006 (fl. 44).- No tocante à comprovação da inaptidão do 

demandante, portador de enfermidade na coluna com o diagnóstico de 

Discopatia degenerativa da Coluna Lombar, o laudo médico oficial (fls. 

104/106), constatou que a doença o torna incapaz para o trabalho que 

antes exercia e que após receber o tratamento especializado, deverá ser 

encaminhado ao centro de reabilitação com o objetivo de exercer outra 

atividade após treinamento.- Ora, ainda que a incapacidade para o 

trabalho seja temporária e parcial, há que se levar em conta as condições 

pessoais do trabalhador e as atividades que tenha aptidão para 

desenvolver, de modo que considerando que o apelado é motorista de 

ônibus, desde os idos de 1988, cujo trabalho ocasiona um esforço 

excessivo na coluna, além de contar já com 50 anos de idade, há que ser 

considerado inválido, de modo a fazer jus à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. com 50 - Os juros moratórios em débito 

previdenciário devem ser fixados à razão de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação válida (Súmula 204), por se tratar de dívida de natureza 

alimentar, até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a haver a 

incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97).11.9601º-F9.494- Verba honorária arbitrada em 200,00 

(duzentos reais) majorada para R$ 1.000,00 (um mil Reais).- Apelação do 

INSS improvida. Apelação do particular provida. Remessa oficial 

parcialmente provida. (7174 CE 0002703-28.2007.4.05.8100, Relator: 

Desembargador Federal Hélio Sílvio Ourem Campos (Substituto), Data de 

Julgamento: 30/03/2010, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário 

da Justiça Eletrônico - Data: 08/04/2010 - Página: 726 - Ano: 2010, 

undefined) Devo consignar que a comprovação da incapacidade 

permanente para a atividade laboral habitual do segurado, evidenciada 

pela prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sem 

possibilidade, em concreto, de reabilitação para exercício de outro trabalho 

que lhe garanta a subsistência, impõe a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez (cf. STJ, REsp n. 

440.971/SC; TRF1, AC n. 2001.38.00.021507-5/MG, AC n. 

1999.01.00.068861-7/MG, AC n. 96.01.02639-8/MG, AC n. 

94.01.18287-6/MG, AC n. 90.01.04957-5/MG). Em casos análogos, já 

decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. REJEIÇÃO. 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PARA OS 

ATOS DA VIDA CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E 

TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL. 

1. Nega-se provimento ao agravo retido cujo exame foi requerido nas 

razões de apelação, pois que o acometimento de doença neuroepilética 

não implica automaticamente, como pretendeu fazer crer o agravante, na 

ilegitimidade da autora por motivo de impossibilidade de auto-gestão. 

Inexistência de inépcia da petição inicial, que cumpre os requisitos 

estabelecidos nos artigos 282 e 283 do diploma processual civil. 2. 

Consoante o disposto no art. 59 da Lei n. 8.212/91, o benefício 

previdenciário de auxílio doença é devido em razão de incapacidade 

temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o 

exercício de suas atividades habituais; já ao segurado considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, como é o caso dos autos, é devido o benefício 

de aposentadoria por invalidez. 3. Demonstrada por meio de laudo pericial 

a incapacidade da autora para o exercício de qualquer atividade laborativa 

que lhe garanta a subsistência e tendo a segurada cumprido o período de 

carência previsto em lei (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), é devido a 

aposentadoria por invalidez, compatível com a incapacidade total e 

permanente para o trabalho, a partir da data do laudo médico-pericial. 4. 

As prestações em atraso, observado o lustro prescricional (Súmula n. 

85/STJ), devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei nº 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas 

nos 148 do STJ e 19 do TRF 1ª Região). 5. Os juros de mora, de 1% ao 

mês, por se tratar de débito decorrente de benefício previdenciário, de 

natureza alimentar, são devidos a partir da citação (Súmula n. 204/STJ), 
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no tocante às parcelas a ela anteriores, incidindo daí em diante sobre as 

prestações que se vencerem e não forem pagas, a partir do vencimento 

de cada uma delas, pois somente aí é que ocorre o inadimplemento da 

obrigação em relação às prestações posteriores à citação (Precedentes: 

AC 2006.01.99.042272-0/MG, in DJ de 19.01.2007, p. 55; AC 

2005.01.99.063105-6/MG, in DJ de 11.01.2007, p. 11; AC 

2000.01.00.065554-4/MG, in DJ de 09.11.2006). Fica decotada da 

condenação a incidência da taxa referencial SELIC. 6. Diante da singeleza 

da causa, os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% 

(dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data de prolação da 

sentença recorrida, consoante os critérios constantes do art. 20, § 4º, do 

CPC, observados os critérios constantes do § 3°, alíneas a, b e c, do 

mesmo dispositivo legal, e em conformidade com o enunciado da Súmula n. 

111 do STJ. 7. O INSS é isento do pagamento de custas no Estado de 

Minas Gerais, conforme disposto no art. 10, inciso I, da Lei/MG n. 

14.939/2003, que revogou a Lei n. 12.427/96, devendo ser aplicado ao 

caso concreto por força do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.289/96. 8. Agravo 

retido a que se nega provimento. Preliminares rejeitadas. 9. Apelação e 

Remessa Oficial parcialmente providas. (AC n. 2004.01.99.052485-0/MG, j. 

12/05/2008) Considerando que as únicas informações existentes nos 

autos indicam que o requerente está recebendo benefício de 

auxílio-doença, sua conversão em aposentadoria por invalidez, deve ser 

contada da data constatação da incapacidade permanente, vale dizer, da 

data do laudo pericial elaborado em juízo, qual seja: 30/10/2019 (Id. 

25614845) Ex positis, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS – a 

converter o benefício previdenciário de auxílio-doença recebido pelo 

requerente em aposentadoria por invalidez, a partir de 30/10/2019. Sobre 

as prestações vencidas incidirá correção monetária a partir do vencimento 

de cada prestação e juros de mora a partir da citação, a serem calculados 

nos moldes da decisão exarada pelo STF no julgamento RE 870947/Tema 

810/Repercussão Geral. Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo 

o julgado da seguinte forma: Nome da segurado: Roseli de Fatima dos 

Santos Fonseca; Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez; 

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo; Data do Início do Benefício (DIB): 

Data constatação da incapacidade permanente (30/09/2019); Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da incapacidade, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. Sem custas ante a isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000062-67.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (REQUERIDO)

S. V. S. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 15/06/2020 16:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000290-42.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000290-42.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:PATRICIA 

CORREA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIA BISPO 

GOLO POLO PASSIVO: Oilton Barros Nunes FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 22/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000593-61.2017.8.11.0025 POLO ATIVO:ELIAS 

FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS POLO PASSIVO: PATRICIA CAROLINE SAUNER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 16/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 

2020 FRABKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000593-61.2017.8.11.0025 POLO ATIVO:ELIAS 

FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS POLO PASSIVO: PATRICIA CAROLINE SAUNER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 16/06/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 

2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000462-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. P. M. (AUTOR(A))

D. F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. C. M. (REU)

 

PROCESSO n. 1000462-86.2017.8.11.0025 POLO ATIVO:DALILA 

FERNANDA PIRES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUGENIO 
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BARBOSA DE QUEIROZ POLO PASSIVO: JOAO PAULO DA CRUZ 

MARQUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 . 25 de abril de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000179-58.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000179-58.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ALINE AMORIM 

BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIA BISPO GOLO POLO 

PASSIVO: Elias Ribeiro FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 16/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001106-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 17/06/2020 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000719-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. Z. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. V. D. O. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000719-43.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:MIGUEL JULIO 

ZADORESKI JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JERRY ADRIANE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: KATIANE VARGENS DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 

17/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 

de abril de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TURINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001657-72.2018.8.11.0025 POLO ATIVO:DANIEL TURINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HALINE TURINO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 23/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA OAB - MT18198/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO(A))

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA RAQUEL BONI (REU)

 

PROCESSO n. 1000734-80.2017.8.11.0025 POLO ATIVO:CGMP - CENTRO 

DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EDUARDO TADEU GONCALES, APARECIDA BREDA 

MILANESE, RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA POLO 

PASSIVO: CRISTIANA RAQUEL BONI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 24/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020. 

FRANKLIN J.ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA OAB - MT18198/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO(A))

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA RAQUEL BONI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000734-80.2017.8.11.0025 AUTOR: CGMP - 

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. RÉU: CRISTIANA 

RAQUEL BONI DESPACHO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que a petição de Id n. 8306486 não veio acompanhada dos comprovantes 

de pagamento das custas e taxas judiciárias. Portanto, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 3 de julho de 2017 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000797-37.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ROBERTO CARDOSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000797-37.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

JOSE ROBERTO CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/07/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIA KEZIA DIAS DA SILVA (REU)

RAFAEL GARCIA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000077-70.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

JUNIA KEZIA DIAS DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/07/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAQUEL FERREIRA GOMES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000793-97.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

MARIA RAQUEL FERREIRA GOMES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/07/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001758-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. LIMA DO NASCIMENTO - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001758-75.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

L. LIMA DO NASCIMENTO - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/07/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-30.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA PEREIRA SANTANA (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 10/07/2020 15:00 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000111-45.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ANTONIO 

APARECIDO PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

MARCEL DE BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 10/07/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000430-76.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. F. (REU)

 

PROCESSO n. 1000430-76.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:VANDERLEIA 

MARIANO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARIANE 

AGOSTINETTO POLO PASSIVO: ROGÉRIO MARIA FERREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 13/07/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 

2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-24.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000330-24.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:GILMAR JOSE 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO POLO PASSIVO: MARIA IZABEL SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 10/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 

2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000332-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-91.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:EDILENE DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO POLO PASSIVO: LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 

17/07/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 

de abril de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTI0S (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 17/07/2020 16:30 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000905-66.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BISPO RIBEIRO (REU)

VALDEMIRO BISPO CARNEIRO (REU)

 

PROCESSO n. 1000905-66.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: VALDEMIRO BISPO 

CARNEIRO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 07/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FEITEN (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 13/07/2020 14:30 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DAIANE OLIVEIRA RIBEIRO (REU)

REINALDO DA CRUZ RIBEIRO SEGUNDO (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 13/07/2020 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AMARAL COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VILA SOPHIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PROCESSO n. 1000157-97.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:VICTOR 

AMARAL COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE 

MARAIA, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: 

CONDOMINIO VILA SOPHIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 13/07/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICIANE DA SILVA NUNES (REU)

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 13/07/2020 16:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICIANE DA SILVA NUNES (REU)

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000163-41.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: CLEICIANE DA 

SILVA NUNES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 13/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2019.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICIANE DA SILVA NUNES (REU)

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000270-90.2016.8.11.0025 POLO ATIVO:SIMONE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO MORAES 

DE MELLO, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, ALCIONE ADAME, PEDRO 

JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: VANDERLEI PIO 

ADVOGADO: EUGENIO BARBOSA DE QUEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000279-52.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000279-52.2016.8.11.0025 POLO ATIVO:SIMONE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO MORAES 

DE MELLO, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, ALCIONE ADAME, LANAIRA DA SILVA, LARISSA COPATTI 

DOGENSKI POLO PASSIVO: VANDERLEI PIO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MAZIERI DE MORAES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA, BEM COMO PARA CONHECIMENTO DA AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 15/07/2020 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. Valor da causa: 

$34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000339-83.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MORBACH (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA, BEM COMO PARA CONHECIMENTO DA AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 15/07/2020 14:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TAVARES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA, BEM COMO AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

15/07/2020 14:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-02.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA FABIOLA TIETE BREITENBACH (REU)

 

PROCESSO n. 1000379-02.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: 

ANDREA FABIOLA TIETE BREITENBACH FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 15/07/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-91.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSLAINE MARGARIDA DE OLIVEIRA (REU)

LUCELIA DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000386-91.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: JOSLAINE 

MARGARIDA DE OLIVEIRA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 15/07/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 26 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-95.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000722-95.2019.8.11.0025 AUTOR(A): EVALDO 

SILVA DE FIGUEIREDO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em 

que o requerente objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso à 

obrigação de fazer na prestação de neurocirurgia para implante do 

marca-passo cerebral (eletrodo). O pedido liminar foi deferido, tendo o 

requerente interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou 

prejudicado, visto que o demandante foi submetido à neurocirurgia antes 

do julgamento do recurso. O requerente manifestou-se nos autos do 

agravo de instrumento n. 1005874-05.2019.8.11.0000 informando “(...) que 

foi submetido à neurocirurgia tendo sido implantado eletrodo cerebral, 

conforme se comprova através da foto da carteira de doente em anexo, 

bem como que, a cirurgia foi realizada por intermédio do SUS no hospital 

São Benedito em Cuiabá, ou seja, tendo o Estado cumprido com sua 

obrigação, a qual era o objeto da presente (...)”, manifestando-se, desta 

feita, sua ausência no interesse em continuar com a demanda, requerendo 

seja o feito extinto. Decisão da relatora em Id n. 26251748. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Com efeito, 

denota-se que a presente ação perdeu o seu objeto, haja vista que o 

requerido, independentemente de decisão judicial, forneceu o tratamento 

médico pleiteado pelo requerente. Desta feita, ante a perda superveniente 

do objeto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001360-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, manifestem se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000460-14.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. C. (AUTOR(A))

F. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. P. D. S. (REU)

Outros Interessados:

CLEIDE PEREIRA CAMARGO OAB - 059.004.311-00 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000460-14.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de alimentos c/c guarda e regularização de visitas ajuizada por 

Cleide Pereira Camargo, representando também seu filho Fabiano Pereira 

Camargo em desfavor de Rafael Luiz de Paula de Souza, já qualificados 

nos autos. Alega, em apertada síntese, que Fabiano Pereira Camargo, 

nascido em 14.06.2012, é filho do requerido, conforme faz prova o exame 

de DNA acostado à inicial (Id 20891972), e que este não vem contribuindo 

com seu dever de sustento para a manutenção da prole. Assim, por 

tratar-se de obrigação ínsita à condição de genitor, advindo do pleno 

exercício do poder familiar, pugna pela fixação de alimentos e 

regularização de guarda e, liminarmente, a concessão de provisórios na 

quantia equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente e ao pagamento de 

50% das despesas extraordinárias. É o relato do essencial. Recebo a 

inicial em todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos legais 

(arts. 319 e 320, NCPC) e defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Código de Processo 

Civil. Verifico que o documento anexo em Id 30891972 – exame de DNA, 

denota a legitimidade dos requerentes em face do requerido, restando 

preenchidos os requisitos indicados no artigo 2º da Lei n. 5.478/68. Dessa 

forma, à guisa de maiores elementos de cognição, partindo do 

pressuposto de que o alimentante aufere, pelo menos, um salário mínimo 

mensal (renda básica nacional), e tendo em vista o percentual há muito 

fixado pela jurisprudência, defiro em parte o pedido liminar e fixo os 

alimentos provisórios na quantia correspondente a 30% do salário mínimo, 

mais 50% de despesas extraordinárias, a serem pagos à requerente, até 

o dia 10 de cada mês, a partir da citação. Remeta-se ao CEJUSC, eis que 

vislumbro possibilidade de transação, devendo ser designada audiência 

de acordo com a pauta do mediador/conciliador, porém com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) 

dias de antecedência, no mínimo. Intimem-se as partes, advertindo-as de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante com outorga de poderes específicos para 

negociar e transigir), bem como de que a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 
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Cite-se a parte ré, advertindo-a de que o prazo para contestar começará a 

fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, 

I, NCPC), bem como que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000465-36.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. P. (REU)

Outros Interessados:

VANESSA GISELE STEFFEN OAB - 018.271.481-01 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000465-36.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação revisional de alimentos ajuizada por Elisberio Palacio em desfavor de 

Victória Steffen Palácio, representada por sua genitora Vanessa Gisele 

Steffen, já qualificados nos autos. Narra a exordial que o requerente e a 

genitora da requerida transigiram no ano de 2015 quanto à pensão 

alimentícia que seria paga à infante. Na oportunidade acordaram que o 

requerente pagaria o valor de 69,79% do salário mínimo vigente, mais as 

despesas extraordinárias. No ano de 2017, firmaram novo acordo 

majorando o valor pago para 74,71% do salário mínimo, mas as despesas 

extraordinárias (com exceção das mensalidades escolares). No entanto, o 

autor alega que está desempregado e a renda recebida atualmente é 

decorrente do seguro desemprego no valor de R$ 1.813,03 (um mil 

oitocentos e treze reais e três centavos). Por esse motivo, requer a 

redução do valor da pensão alimentícia para 47% do salário mínimo 

vigente, o que corresponde a R$ 491,15 (quatrocentos e noventa e um 

reais e quinze centavos). É o breve relato. Fundamento e Decido. A priori, 

observo que a petição inicial preenche os requisitos legais previstos nos 

artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, de modo que não 

sendo o caso de utilizar o disposto no artigo 330 do NCPC, recebo a inicial 

e defiro os benefícios da justiça gratuita, passando à análise do pedido de 

tutela de urgência. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) 

distingue a tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de 

urgência ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. 

No caso em apreço, requer o autor antecipação de tutela e para a 

efetivação da medida, indispensável se mostra o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que 

assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para 

fins de concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, 

exige-se, além de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo 

acerca da verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, 

vislumbram-se os requisitos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência pretendida, eis que o autor comprovou alteração em sua situação 

econômica desde o acordo firmado com a genitora da requerida, conforme 

dispõe o art. 1.699, do Código Civil. Para tanto, juntou cópia das despesas 

familiares, bem como cópia da declaração de aviso prévio e a solicitação 

de seguro-desemprego (Id 20894156), demonstrando que, caso o 

percentual de 74,71% do salário mínimo pago a título de pensão alimentícia 

seja mantido, o binômio necessidade/possibilidade não estará sendo 

respeitado, o que atesta, em análise perfunctória, a probabilidade do 

direito do autor. Quanto ao periculum in mora, ressoa evidente o risco de o 

autor ser onerado sobremaneira, de modo que possa comprometer o 

sustento próprio e de sua família. Assim sendo, defiro o pedido de tutela 

de urgência e minoro a pensão alimentícia provisoriamente para o valor 

correspondente a 47% do salário mínimo vigente, perfazendo o valor de 

R$ 488,33 (quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), 

devendo perdurar até o julgamento de mérito da presente demanda. 

Remeta-se ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, 

devendo ser designada audiência de acordo com a pauta do 

mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no 

mínimo. Intimem-se as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir), bem como 

de que a ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade 

da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se a parte ré, advertindo-a 

de que o prazo para contestar começará a fluir da data da realização da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem como que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000472-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000472-96.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: SILVANA 

PEREIRA LIMA EXECUTADO: DARLYSON PEREIRA DE MENDONCA Vistos, 

etc. Trata-se de execução de alimentos em que a parte exequente, em 

manifestação de Id n. 22828052, informou que a parte executada liquidou 

integralmente a dívida perseguida neste feito, razão pela qual pugnou pela 

extinção do processo. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. Sem delongas, ante o pagamento integral do valor 

exequendo, a extinção da presente execução é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Determino 

a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Condeno 

o executado ao pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, bem 

como ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito inicialmente perseguido neste feito. 

Intime-se o executado pessoalmente para que passe a efetuar os 

depósitos da pensão alimentícia diretamente na conta bancária da 

representante da menor, qual seja: conta poupança 00004460-7, Agência 

3435, Op 013, Caixa Econômica Federal, de titularidade de Silvana Pereira 

Lima. Intimem-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN DA SILVA PAUSE (EXECUTADO)

TEREZA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000500-30.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEBERSON MEIRA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000507-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CEZARIO DA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Sônia 

Cezário da Silva Santos em desfavor de Matias dos Santos, já qualificados 

nos autos. O executado, devidamente citado, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença em Id 18287412. Após, aportou ao feito pedido 

de homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, conforme termo de 

acordo em Id 29097638. No caso em epígrafe, verifico que as partes são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. Custas remanescentes, se houver, 

nos termos do acordo. Em caso de omissão, custas nos termos do art. 90, 

§3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000527-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

MICHELLE LEAO SOUTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para manifestar-se acerca da certidão de id nº 28913725. JUÍNA, 26 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000557-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000557-48.2019.8.11.0025. Vistos, etc. A parte 

autora pugnou pela citação por edital da parte requerida, eis que a 

tentativa de citação resultou infrutífera. A citação por edital constitui 

medida excepcional, justificando-se apenas nos casos em que a parte 

autora comprova ter envidado todos os esforços e meios administrativos 

disponíveis para conseguir o endereço da parte requerida. Por ora, 

indefiro o pedido de citação por edital formulado, uma vez que a parte 

autora não comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para 

localizar novo endereço da parte requerida. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Afinal, a citação por edital é exceção no ordenamento jurídico 

e somente deve ser adotada nos casos expressamente previstos para o 

seu cabimento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

diligenciar na busca do endereço da parte demandada ou pugnar o que 

entender de direito. Com a indicação do novo endereço, expeça-se o 

necessário à citação. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI CRISTINA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação. JUÍNA, 26 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA AUGUSTA RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000592-42.2018.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação previdenciária de indenização por acidente de trabalho com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por Celia Augusta Rodrigues Ferreira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, 

que em razão de um acidente de trabalho está incapacitada para exercer 

sua atividade habitual. Afirma que requereu administrativamente a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença em 08.02.2017, 

contudo, seu pedido foi indeferido, pois não teria sido constatada 

incapacidade para o labor. Laudo médico em Id 13043336 – p. 11/18. 

Contestação da autarquia requerida em Id 13043336 – p. 27. Decisão da 

Justiça Federal declinando a competência a este Juízo (Id 13043336 – p. 

18/20). Em atenção ao despacho de Id 13215425 a parte autora se 

manifestou pugnando pela produção de prova pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Em análise dos 

autos, verifica-se já ter sido produzida prova pericial, conforme laudo 

médico acostado em Id 13043336 – p. 11/18, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido da requerente em Id 13909937 e passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Trata-se de pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, sob a 

alegação de incapacidade laboral. As contingências para a concessão do 

benefício pretendido encontram-se previstas no art. 59 da Lei 8.213/91, o 

qual dispõe: Art. 59. “O auxílio – doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Ou seja, nos termos 

da lei, além da qualidade de segurado e da carência, o auxílio-doença 

exige uma incapacidade para o trabalho ou para a vida habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. Da carência e da condição de segurado 

Com relação à carência e a condição de segurado da parte autora, estes 

restaram devidamente comprovados. Senão vejamos. A qualidade de 

segurado é inconteste, conforme cópia do extrato previdenciário da autora 

juntado pela própria requerida (Id 13043340 – p. 07/11). Já quanto à 

carência, o art. 26, I e II da Lei 8.213/91 assim dispõe: “Art. 26. Independe 

de carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por morte, 

salário-família e auxílio-acidente; II - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e 

afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 

da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 

critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que 

lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado;” Perda permanente da capacidade laboral Por fim, no 

tocante ao requisito da perda da capacidade laboral, o art. 42, § 1º e art. 

60, § 4º, da Lei 8.213/91, exigem a incapacidade mediante exame 

médico-pericial. O laudo pericial em Id 13043336 – p. 11/18 atestou nos 

quesitos 5°, “b” e “c”, que “A autora não está incapacitada” e “A autora 

tem condições de realizar suas atividades laborativas”, concluindo, por 

fim, que “ficou evidenciado que a autora está em um bom estado geral, 

deambula sem nenhuma dificuldade, não faz uso de nenhum colete 

estabilizador de coluna. Nos exames fica evidenciado que a autora é 

portadora de espondilose lombar leve, e o tratamento é medicamentoso. A 

autora está apta para realizar suas atividades laborativas”. Assim, não 

havendo incapacidade, conforme se depreende do laudo pericial, 

conclui-se que a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, 

do CPC. Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários, 

mantendo suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação JUÍNA, 26 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000623-33.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LANZONI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERY HELLEN BERGAMINI (REU)

Outros Interessados:

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (CONFINANTES)

Simone de Souza (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 29109760. JUÍNA, 26 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE SOUZA AMORIM PROCOPIO 91267420120 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DECISÃO ID 30979382 PROFERIDA NOS AUTOS. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE SOUZA AMORIM PROCOPIO 91267420120 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA 

DECISÃO DE ID 30979382 PROFERIDA NOS AUTOS. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADDAN MONTEIRO BERGAMIN (REU)

VELY BERGAMIN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001421-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOS SANTOS AURELIANO OAB - RO8882 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (REQUERIDO)

M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001421-23.2018.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se de 

ação de investigação de paternidade cumulada com retificação de registro 

civil ajuizada por Lázaro Francelino dos Santos em face de Mauro Junior 

de Abreu Mundurucu, representado por sua genitora Michele de Abreu, e 

Mauro Mundurucu, já qualificados nos autos. O autor alega que se 

relacionou brevemente com a genitora do requerido e no mesmo período 

ela engravidou, no entanto, mesmo após o nascimento do infante afirmava 

que ele era filho do segundo requerido Mauro Mundurucu, com quem ela 

convivia. Após alguns anos, foi realizado exame de DNA e constatou-se a 

paternidade do Sr. Lázaro, ora requerente. O primeiro requerido foi citado 

e apresentou contestação. Após, adveio manifestação do requerente 

informando que a criança estaria em situação de risco. Aportou ao feito 

relatório de acompanhamento realizado pelo Conselho Tutelar. Contudo, 

sobreveio pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o 

requerente e a genitora do requerido referente à guarda do infante. O 

Ministério Público se manifestou em Id 31089451. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. De início, cumpre 

ressaltar que o objeto da presente ação é a investigação/reconhecimento 

da paternidade de Mauro Junior de Abreu Mundurucu e a retificação de 

registro civil do infante. Assim, entendo que o acordo de Id 30850467 que 

trata sobre a guarda - aparentemente alternada, conforme bem salientado 

pelo Ministério Público - e a suspensão do feito, não guarda relação com a 

presente demanda, razão pela qual deixo de homologá-lo. Ademais, em 

análise do feito observo que desde o ajuizamento da ação o requerido 

Mauro Mundurucu sequer foi citado, conforme certidão de Id 16587052, 

desconhecendo todos os termos da ação. Assim, CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido Mauro Mundurucu. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001421-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOS SANTOS AURELIANO OAB - RO8882 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (REQUERIDO)

M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001421-23.2018.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se de 

ação de investigação de paternidade cumulada com retificação de registro 

civil ajuizada por Lázaro Francelino dos Santos em face de Mauro Junior 

de Abreu Mundurucu, representado por sua genitora Michele de Abreu, e 

Mauro Mundurucu, já qualificados nos autos. O autor alega que se 

relacionou brevemente com a genitora do requerido e no mesmo período 

ela engravidou, no entanto, mesmo após o nascimento do infante afirmava 

que ele era filho do segundo requerido Mauro Mundurucu, com quem ela 

convivia. Após alguns anos, foi realizado exame de DNA e constatou-se a 

paternidade do Sr. Lázaro, ora requerente. O primeiro requerido foi citado 

e apresentou contestação. Após, adveio manifestação do requerente 

informando que a criança estaria em situação de risco. Aportou ao feito 

relatório de acompanhamento realizado pelo Conselho Tutelar. Contudo, 

sobreveio pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o 

requerente e a genitora do requerido referente à guarda do infante. O 

Ministério Público se manifestou em Id 31089451. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. De início, cumpre 

ressaltar que o objeto da presente ação é a investigação/reconhecimento 

da paternidade de Mauro Junior de Abreu Mundurucu e a retificação de 

registro civil do infante. Assim, entendo que o acordo de Id 30850467 que 

trata sobre a guarda - aparentemente alternada, conforme bem salientado 

pelo Ministério Público - e a suspensão do feito, não guarda relação com a 

presente demanda, razão pela qual deixo de homologá-lo. Ademais, em 

análise do feito observo que desde o ajuizamento da ação o requerido 

Mauro Mundurucu sequer foi citado, conforme certidão de Id 16587052, 

desconhecendo todos os termos da ação. Assim, CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido Mauro Mundurucu. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000298-19.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000298-19.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo em que as partes em epígrafe, já 

qualificadas nos autos, transigiram quanto à guarda, alimentos e regime de 

visitação, tudo conforme termo de acordo juntado. Parecer ministerial 

favorável. As partes estão devidamente representadas, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Além do mais, foram devidamente preservados os interesses 

do(a)(s) infante(s). Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” 

do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo 

de acordo firmado pelas partes (Id n. 29843255) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Oficie-se a SEPLAG, conforme requerido na 

inicial. Custas remanescentes, se houver, pelos requerentes. Ciência ao 

Ministério Público. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, cumpridas as determinações, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001101-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001101-36.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Acolho o 

parecer ministerial. Para tanto, intime-se a exequente para apresentar 

cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista o lapso temporal 

desde a manifestação de Id 23912730. Após, INTIME-SE o executado 

pessoalmente para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o 

débito justificará o inadimplemento (artigos 911 c/c 528, § 7º, CPC). 

ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se a justificativa não 

for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, CPC), bem como que o 
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cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. Anote-se que o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo. Decorrido o prazo para pagamento, com ou sem 

justificativa, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender por direito, após, dê-se vista ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000205-56.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

REGINALDO SODRE SANTOS OAB - 035.392.061-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000205-56.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de alimentos c/c guarda ajuizada por Reginaldo Sodre Santos, 

representando também seu filho Guilherme Rodrigues Santos, em 

desfavor de Adriana Rodrigues, já qualificados nos autos. Alega, em 

apertada síntese, que Guilherme Rodrigues Santos, nascido em 

22.01.2012, é filho da requerida, conforme faz prova o exame de DNA 

acostado à inicial, e que esta não vem contribuindo com seu dever de 

sustento do filho. Assim, pugna pela fixação de alimentos e regularização 

de guarda e, liminarmente, a concessão de provisórios na quantia 

equivalente a 50% do salário mínimo vigente e ao pagamento de 50% das 

despesas extraordinárias. É o relato do essencial. Recebo a inicial em 

todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos legais (arts. 319 

e 320, NCPC) e defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Código de Processo Civil. Verifico 

que o documento anexo em Id 29279164 (certidão de nascimento), denota 

a legitimidade dos requerentes em face da requerida, restando 

preenchidos os requisitos indicados no artigo 2º da Lei n. 5.478/68. Dessa 

forma, à guisa de maiores elementos de cognição, partindo do 

pressuposto de que a alimentante aufere, pelo menos, um salário mínimo 

mensal (renda básica nacional), e tendo em vista o percentual há muito 

fixado pela jurisprudência, defiro em parte o pedido liminar e fixo os 

alimentos provisórios na quantia correspondente a 30% do salário mínimo, 

mais 50% de despesas extraordinárias, a serem pagos a partir da citação, 

até o dia 10 de cada mês, na conta indicada na inicial, qual seja, agência 

3435, conta poupança n° 5121-2, titular Reginaldo Sodre Santos. 

Remeta-se ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, 

devendo ser designada audiência de acordo com a pauta do 

mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no 

mínimo. Intimem-se as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir), bem como 

de que a ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade 

da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se a parte ré, advertindo-a 

de que o prazo para contestar começará a fluir da data da realização da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem como que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001431-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE KAMINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO CAMPOS SA ENGENHARIA E COMERCIO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000519-02.2020.8.11.0025 Requerente: Ademar 

Alves Silva Requeridos: Onivaldo Francisco de Oliveira, Waldemiro Cabral 

e Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. Cuida-se de ação ordinária de 

nulidade documental em que o requerente, devidamente representado pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, objetiva a declaração de 

nulidade do documento particular intitulado PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL e dos efeitos dela decorrentes em virtude de suposta 

falsificação de sua assinatura e, consequentemente, pleiteia o 

cancelamento do respectivo arquivo perante a JUCEMAT – Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso. Segundo narra a exordial, o 

requerente foi incluído no quadro societário da empresa MADEIRAS 

BRASIL FLORESTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

01.997.277/0001-01 (cancelada por ato administrativo em 08/06/2009), por 

ocasião do registro da 1ª Alteração Contratual realizada em 02/01/1998, 

mediante ato fraudulento (falsificação de sua assinatura). Consta que em 

decorrência da fraude, foi incluído no polo passivo da execução fiscal n. 

4510-23.2008.811.0025 - Código: 45416, em trâmite nesta Vara. Pois bem. 

A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso é uma autarquia com 

personalidade jurídica própria, criada por meio da Lei Estadual n. 2.858 de 

09 de outubro de 1968, com jurisdição em todo território do Estado de Mato 

Grosso, estando vinculada apenas administrativamente ao Governo do 

Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico - SEDEC, conforme regulamentado pelo decreto n. 2.302 de 14 

de abril de 2014. Logo, sendo a JUCEMAT autarquia estadual - dotada de 

personalidade jurídica própria - e competente para o arquivamento e 

autenticação dos atos de registros de empresas (Lei n. 8.934 de 1994), 

bem como pela fiscalização das formalidades legais dos atos praticados, 

entendo que deve ser incluída no polo passivo da presente ação em que 

se discute a responsabilidade no arquivamento de alteração contratual 

fraudulenta de sociedade empresária e eventual dever de indenizar pelos 

danos morais decorrentes de eventual falha na análise de documentos. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial para incluir no polo passivo a Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Em tempo, considerando que a pessoa jurídica MADEIRAS BRASIL 

FLORESTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.997.277/0001-01, foi 

cancelada por ato administrativo em 08/06/2009, determino a sua exclusão 

do polo passivo, eis que deixou de existir, não podendo fazer parte da 

relação processual. Igualmente, determino a exclusão do Município de 

Juína do polo passivo, visto que inexiste pertinência subjetiva com a 

pretensão posta em Juízo, tampouco possui vínculo com a JUCEMT a 

justificar a sua inclusão como parte no processo. Por fim, defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, conforme art. 98 c/c art. 99, § 

3º, NCPC, bem como determino a anotação de prioridade na tramitação do 

presente feito por ser a parte autora pessoa idosa, nos termos do Estatuto 

do Idoso (Lei n. 10.741/2003). Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001202-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (AUTOR(A))

L. A. D. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001202-10.2018.8.11.0025 AUTOR(A): L. A. D. A. 

L., JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO REU: MUNICIPIO DE JUINA 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, na pessoa da advogada signatária, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se, a mercê do tempo 

decorrido desde a distribuição da ação, permanece o interesse no 

prosseguimento do processo. Caso manifeste pela continuidade do 

processo, colha-se parecer ministerial e volte-me concluso para sentença. 

Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001079-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. (REQUERENTE)

VALDECLEIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001079-75.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

VALDECLEIA PEREIRA RAMOS, V. G. D. S. REQUERIDO: ADELSO PEREIRA 

DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de inventário, processado na forma de 

arrolamento comum, apresentado por Valdecleia Pereira Ramos, na 

qualidade de cônjuge supérstite e Vinicius Garcia da Silva, menor de idade 

devidamente representado por sua genitora Mônica de Oliveira Garcia, já 

qualificados nos autos, objetivando a homologação da partilha amigável 

dos bens deixados pelo de cujos Adelso Pereira da Silva, falecido em 

25.04.2018. As primeiras declarações e o plano de partilha estão inseridos 

na petição inicial, onde estão descritos os bens a serem partilhados, a 

saber: 1) um terreno no Bairro Loteamento Cedro Rosa, Quadra 03, Lote 

15, no valor de R$ 41.500,00 (o imóvel aguarda expedição do título 

definitivo); 2) 01 (um) veículo Toyota Corolla, XE I 18VVT, ano 2005/2006, 

placa KAE 6374, no valor de R$ 25.000,00; 3) Uma motocicleta Honda/Biz 

125 EX, ano 2015/2015; placa QBM 4024, no valor de R$ 6.500,00 e 4) R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente. Os requerentes, em 

comum acordo, resolveram que a cônjuge supérstite ficará, a título de 

meação, com o veículo Corolla, a motocicleta Honda/BIz e o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), totalizando R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e 

quinhentos reais); ao passo que ao filho menor de idade caberá a 

totalidade do terreno (localizado no Bairro Loteamento Cedro Rosa, 

Quadra 03, Lote 15) mais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser 

depositado em conta poupança junto ao Sicredi, agência 0821, conta 

23240-5 ou agência 0100, conta 1082123240-5, de titularidade do herdeiro 

Vinicius Garcia da Silva, totalizando igualmente o valor de R$ 61.500,00 

(sessenta e um mil e quinhentos reais). Ao final, pugnaram pela 

homologação do plano de partilha e consequente expedição do formal, nos 

termos do art. 664, § 5º, CPC/2015. Parecer ministerial favorável à 

homologação do plano de partilha anexado em Id n. 22437239. Certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

devidamente apresentadas. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. DECIDO. O arrolamento comum, previsto nos artigos 664 e 

665 do CPC/2015, apresenta-se como procedimento simplificado para 

inventariar bens de pequeno valor, assim entendidos os que não 

ultrapassam a monta equivalente a mil salários mínimos, deixados por 

ocasião da abertura da sucessão, ainda que haja interessado incapaz, 

desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Nessa 

espécie de divisão dos bens da herança, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso (CPC, art. 664, caput), deve-se 

atentar para a indicação do inventariante, a enumeração dos herdeiros e 

suas classificações, a identificação dos bens do espólio e a consequente 

atribuição de valor, juntamente com o esboço da partilha. Com efeito, 

imprimindo ao feito o rito do arrolamento, sumário ou comum, é 

desnecessária a intervenção da Fazenda Pública, a teor do disposto nos 

artigos 664, § 4º c/c 662, ambos do CPC/2015, pois qualquer questão 

fiscal deve ser tratada na esfera administrativa. Registre-se, ainda, que a 

hipótese dos autos se amolda à condição de isenção tributária prevista na 

Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º), porque o conjunto de bens do espólio 

não possui valor estimado e nem de mercado superior a 1.500 UPFs, hoje 

equivalente a R$ 223.680,00. Destarte, provada a quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, § 5º, CPC/2015), 

bem como havendo unanimidade quanto ao plano de partilha dos direitos 

hereditários em testilha, resultando na divisão igualitária destes entre a 

cônjuge supérstite e o herdeiro incapaz, e ainda, havendo anuência 

ministerial no tocante à preservação dos interesses do herdeiro incapaz, 

mister se faz a sua homologação por sentença, nos termos dos artigos 

664 e 665 do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para HOMOLOGAR o plano de partilha apresentado com a petição inicial, 

relativa aos bens e direitos deixados pelo de cujus Adelso Pereira da 

Silva, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no 

art. 553 do NCPC e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil. Custas judiciais pelos requerentes, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal e certificado o 

trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos formais de partilha. 

Dispensada a intimação do Fisco, por se tratar de hipótese isenção 

tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º, inciso I, alínea ‘a’). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Ciência ao MPE. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001262-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001262-17.2017.8.11.0025 AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA REU: ROBERTO GUILHERME CORDEIRO 

LACERDA Vistos, etc. Cuida-se de ação civil pública por dano ambiental 

em que, recebida a peça de ingresso, determinou-se a realização de 

audiência de conciliação junto ao CEJUSC, restando consignado que o 

prazo para apresentação de contestação pelos requeridos iniciar-se-ia 

após a realização da citada audiência. No entanto, considerando a 

natureza da presente ação e, ainda, que havendo interesse na celebração 

de acordo por parte dos requeridos, estes poderão comparecer 

diretamente no Ministério Público do Estado de Mato Grosso para firmar 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, chamo o feito à ordem para 

tornar sem efeito o despacho de Id n. 10297070 no tocante à realização 

da audiência de conciliação e ao condicionamento do início do prazo para 

apresentação de contestação. No mais, intime-se o requerido, na pessoa 

do advogado habilitado em Id n. 11966668, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, advertindo-o de que a não 

apresentação da contestação importará na aplicação dos efeitos da 

revelia (art. 344, CPC/2015). Decorrido o prazo da resposta, certifique-se 

o seu decurso ou a (in)tempestividade de eventual contestação 

apresentada e, em seguida, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação ou requerer o que entender por direito, conforme o caso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em deverá informar se pretende a 

produção de outras provas. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000905-66.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BISPO RIBEIRO (REU)

VALDEMIRO BISPO CARNEIRO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRª. DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1000905-66.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 19.836,60 ESPÉCIE: [Valor 

da Execução / Cálculo / Atualização]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - 

ME Endereço: AV GABRIEL MULLER, MÓDULO I, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDEMIRO BISPO CARNEIRO 

Endereço: Rua das Flores, 396, Mód. 04, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

Nome: MARLENE BISPO RIBEIRO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CEJUSC JUÍNA Data: 07/07/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. JUÍNA, 26 de abril de 2020. FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FEITEN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRª. DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1000906-51.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 19.836,60 ESPÉCIE: [Valor 

da Execução / Cálculo / Atualização]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - 

ME Endereço: AV GABRIEL MULLER, MÓDULO I, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 POLO PASSIVO: DAIANE CRISTINA FEITEN, de qualificação 

ignorada, portadora do RG nº. 2718259-2 SSP/MT, CPF nº. 053.730.801-60 

- FONE (66) 99661-2286 e (66) 3566-6576, residente e domiciliada na Rua 

Oiti, n° 223, Módulo 03, na cidade de Juína/MT, FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 13/07/2020 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 
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devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. JUÍNA, 26 de abril de 2020. FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000279-52.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000279-52.2016.8.11.0025 Valor 

da causa: R$ 880,00 ESPÉCIE: GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

SIMONE DOS SANTOS Endereço: Porto Alegre, 361, Módulo 3, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: VANDERLEI PIO Endereço: Rua 

das Perdizes, 240, Módulo 4, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - VANDERLEI PIO A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Tipo: 

Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 26 de abril de 2020 FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000955-92.2019.8.11.0025 AUTOR(A): LUCIANO 

PRESTES DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE JUINA Vistos, etc. Luciano 

Prestes de Oliveira ajuizou a presente ação em face do Município de Juína 

(MT), objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que o 

demitiu, ao argumento de que o processo administrativo disciplinar não 

observou o devido processo legal e, consequentemente, que seja 

reintegrado no cargo de agente administrativo II/40h e o requerido 

condenado ao pagamento integral dos vencimentos e vantagens que o 

requerente deixou de auferir desde a demissão supostamente ilegal. 

Consta dos autos que o requerente foi preso em flagrante por cobrar e 

receber quantia indevida para adiantar a emissão de Certificado de 

Cadastro Imobiliário Rural, fato que deu ensejo à Portaria n. 8.184/2015 

que instaurou Comissão de Sindicância a fim de averiguar a veracidade do 

ocorrido, sendo que ao final o Chefe do Poder Executivo Municipal aplicou 

em desfavor do requerente a penalidade de demissão. Em sede liminar, 

requereu que seja reintegrado no cargo público de provimento efetivo de 

agente administrativo II, 40 horas semanais, junto à Secretaria Municipal de 

Planejamento do Município de Juína. A fim de comprovar a alegada 

situação de hipossuficiência financeira, o requerente apresentou novos 

documentos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. De início, recebo a exordial e defiro a gratuidade judiciária ao 

requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. Diretamente ao 

ponto, em virtude da presunção de validade e veracidade dos atos 

administrativos, é inadmissível a reintegração liminar de funcionário público 

demitido após responder a sindicância e processo administrativo, sendo 

necessário aguardar a decisão final de mérito acerca da legalidade do ato, 

caso em que somente na hipótese de se julgar pela ilegalidade, será 

possível reintegrá-lo no cargo. Relembre-se que o controle judicial dos 

atos administrativos fica restrito à análise da legalidade, notadamente no 

tocante à observância da forma, da competência e de sua finalidade, além 

dos princípios administrativos e constitucionais, de modo que o acerto ou 

desacerto da decisão administrativa propriamente dita ou valoração das 

provas produzidas no âmbito administrativo não são objeto de controle 

pelo Poder Judiciário, pois do contrário haveria afronta ao princípio 
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constitucional da separação dos poderes. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO EM PROCESSO 

ADMINISTRATIVO - FALTA GRAVE - REINTEGRAÇÃO AO CARGO EM 

LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1- Em razão do 

princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário 

avaliar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe avaliar, tão somente, a 

existência ou não de vícios nos seus atos; 2- A concessão da tutela de 

urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 3- O protagonismo do 

Poder Judiciário deve ficar limitado em assegurar o acessos ao direitos 

fundamentais e sociais, sobretudo aqueles de efeito concreto e de 

eficácia plena, sem correr o risco de atuar de forma substancialista com 

um ativismo que se aproxima do direito alternativo. (TJ-MG - AI: 

10000160711776001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 

23/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/02/2017) Ademais, no caso em apreço, consta no relatório da 

sindicância n. 007/2015 que o requerente apresentou defesa, logo não é 

possível aferir, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o 

procedimento não observou o princípio do devido processo legal. Assim, 

considerando que no presente caso não se verifica a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar a 

suspensão dos efeitos da penalidade de demissão e permitir a imediata 

reintegração do servidor ao cargo, indefiro o pedido liminar. Cite-se e 

intime-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, fazendo constar que a não apresentação da contestação 

importará na aplicação do efeito processual da revelia (art. 346, NCPC). 

Conste no mandado citatório que considerando a obrigatoriedade do 

cadastro para fins de recebimento de citações e intimações, fica a parte 

autora intimada a realizar ou regularizar o seu cadastro, nos termos da 

Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, no prazo 

da resposta, sob as penas da lei. Realizado o cadastro, todas as 

intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, 

salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio de 

citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC). Decorrido o prazo da 

resposta, certifique-se o seu decurso ou a (in)tempestividade de eventual 

contestação apresentada e, em seguida, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação ou requerer o que entender por direito, conforme 

o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em deverá informar se 

pretende a produção de outras provas. Intimem-se. Às providências. Juína 

(MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ALVES DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001109-81.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária proposta por Leonilda Alves da Silva Moreira em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já qualificados nos 

autos, objetivando a conversão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez. 

Foi proferido o despacho inicial (Id 9845056), concedendo à requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Devidamente citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação em Id 9960333, a qual foi impugnada pela autora 

(Id 10819132). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Verifico que o processo está em ordem e que as partes são legítimas. 

Além disso, todos os pressupostos de constituição e validade foram 

observados, não havendo, destarte, nada mais a sanear nesse particular. 

Não há preliminares a serem enfrentadas. Dou o feito por saneado. Nos 

termos do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, fixo como ponto 

controvertido a existência/extensão da incapacidade laboral; Assim, 

fixados os pontos controvertidos, sem prejuízo de eventual julgamento 

imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, 

indicando, em caso positivo, a pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de prova 

testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, 

providência essa que visa concretizar a duração razoável do processo e 

a economia processual. Decorrido o prazo, certifique-se a tempestividade 

das manifestações e volte-me concluso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000411-70.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZANE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000411-70.2020.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ELZANE DE SOUZA DIAS Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta com 

fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão do 

veículo automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado 

com a parte ré. A parte autora narra que a parte ré está inadimplente e 

que enviou notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato 

como sendo do(a) devedor(a), mas o AR retornou ao remetente pelo 

motivo “endereço incompleto/falta complemento”. Assim, promoveu o 

protesto do contrato de alienação, conforme instrumento de protesto que 

instrui a exordial (Id n. 30515253). Por fim, a parte autora comprovou o 

pagamento das custas judiciais e taxa judiciária. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. Breve relato. Decido. A priori, recebo a exordial, eis que 

preenchidos os requisitos legais. Com efeito, depreende-se do contrato de 

alienação que a propriedade fiduciária do bem indicado na inicial 

encontra-se configurada em favor da parte autora, nos termos da 

legislação vigente. Por sua vez, a inadimplência e sua consequência - a 

mora - restaram regularmente demonstradas por meio do protesto[1] do 

instrumento contratual garantido por alienação fiduciária. Portanto, estando 

a parte ré inadimplente e em mora, com razão o pleito da parte autora que 

possui a garantia de seu crédito no móvel alinhavado no contrato. De mais 

a mais, existe fundado receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inapropriado do bem, o que poderá causar o seu perecimento, bem como o 

falecimento do direito autoral. Nestes termos, atendidos os pressupostos 

exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, defiro liminarmente a medida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão para que a parte ré deposite o 

bem, entregue o documento CRLV e o documento de transferência 

(DUT/CRV) para a parte autora, nomeando como depositário fiel a pessoa 

indicada na exordial. Nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n. 

911/1969, com a nova redação trazida pelo artigo 56 da Lei 10.931/2004, 

executada a medida liminar, cite(m)-se o(s) demandado(s) para que 

purgue a mora do débito indicado na exordial, devidamente atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da execução da medida liminar 

ou, conteste o que lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação devidamente 

cumprido. Fica a parte ré advertida de que "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 – Tema 722). 

Consignem-se no mandado as demais advertências legais. Autorizo os 

benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 
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Civil. Por fim, considerando a obrigatoriedade do cadastro para fins de 

recebimento de citações e intimações, fica a parte autora intimada a 

realizar ou regularizar o seu cadastro, nos termos da Portaria-Conjunta n. 

291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob as penas da lei. Realizado o cadastro, todas as citações e intimações 

das pessoas jurídicas, exceto microempresas e empresas de pequeno 

porte, deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo 

expressa determinação judicial para utilização de outro meio de citação ou 

intimação (art. 246, §1º do CPC). Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito 

[1] É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a 

comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, 

desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização 

do devedor. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-94.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000390-94.2020.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: CLEUSMAR FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta com 

fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão do 

veículo automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado 

com a parte ré. A parte autora narra que a parte ré está inadimplente e 

que enviou notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato 

como sendo do(a) devedor(a), mas o AR retornou ao remetente pelo 

motivo “endereço incompleto/falta complemento”. Assim, promoveu o 

protesto do contrato de alienação (Id n. 30328685). Por fim, em atenção à 

determinação de Id n. 30522269, a parte autora comprovou o pagamento 

das custas judiciais e taxa judiciária. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. A priori, recebo a exordial, eis que 

preenchidos os requisitos legais. Com efeito, depreende-se do contrato de 

alienação que a propriedade fiduciária do bem indicado na inicial 

encontra-se configurada em favor da parte autora, nos termos da 

legislação vigente. Por sua vez, a inadimplência e sua consequência - a 

mora - restaram regularmente demonstradas por meio do protesto[1] do 

instrumento contratual garantido por alienação fiduciária. Portanto, estando 

a parte ré inadimplente e em mora, com razão o pleito da parte autora que 

possui a garantia de seu crédito no móvel alinhavado no contrato. De mais 

a mais, existe fundado receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inapropriado do bem, o que poderá causar o seu perecimento, bem como o 

falecimento do direito autoral. Nestes termos, atendidos os pressupostos 

exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, defiro liminarmente a medida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão para que a parte ré deposite o 

bem, entregue o documento CRLV e o documento de transferência 

(DUT/CRV) para a parte autora, nomeando como depositário fiel a pessoa 

indicada na exordial. Nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n. 

911/1969, com a nova redação trazida pelo artigo 56 da Lei 10.931/2004, 

executada a medida liminar, cite(m)-se o(s) demandado(s) para que 

purgue a mora do débito indicado na exordial, devidamente atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da execução da medida liminar 

ou, conteste o que lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação devidamente 

cumprido. Fica a parte ré advertida de que "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 – Tema 722). 

Consignem-se no mandado as demais advertências legais. Autorizo os 

benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Por fim, considerando a obrigatoriedade do cadastro para fins de 

recebimento de citações e intimações, fica a parte autora intimada a 

realizar ou regularizar o seu cadastro, nos termos da Portaria-Conjunta n. 

291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob as penas da lei. Realizado o cadastro, todas as citações e intimações 

das pessoas jurídicas, exceto microempresas e empresas de pequeno 

porte, deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo 

expressa determinação judicial para utilização de outro meio de citação ou 

intimação (art. 246, §1º do CPC). Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito 

[1] É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a 

comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, 

desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização 

do devedor. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000101-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FELIPE BERGAMASCHI (REU)

MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000101-98.2019.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: IGOR FELIPE BERGAMASCHI, MARCIO TEIXEIRA DA 

FONSECA Vistos, etc. Trata-se de ação monitória distribuída em 

24/01/2019, fundamentada em contrato de prestação de serviços 

educacionais e/ou mútuo estudantil, objetivando o recebimento de parcelas 

vencidas e não pagas no período de 19/12/2012 a 19/05/2014. Em decisão 

inicial, fora reconhecida a prescrição parcial do crédito, prosseguindo-se 

a ação apenas no tocante às prestações vencidas em 19/02/2014 a 

19/05/2014, as quais somavam a importância atualizada de R$ 1.014,60 

(um mil e quatorze reais e sessenta centavos). Devidamente citado, a 

parte requerida efetuou o pagamento voluntário da obrigação, bem como 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o débito. Por 

fim, o exequente, em petição de Id n. 27144419, requereu a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados e consequente 

extinção do processo pelo pagamento. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Sem delongas, ante o pagamento 

voluntário e integral do valor perseguido na presente ação monitória, a 

parte requerida reconheceu a pretensão autoral, pelo que a procedência 

do pedido inicial e imediata extinção do feito pelo pagamento integral da 

obrigação é medida que se impõe. Assim, nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório e desde já declaro 

extinta a obrigação em virtude do pagamento. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o competente alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados em Id n. 26178713, 

mais acréscimos legais até zerar a conta, em favor da Conta Corrente n. 

49.823-8, Agência 0821 – SICREDI, titular Nader Thomé Neto, CPF 

574.639.309-63. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte 

ré ao pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, cuja cobrança 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, § 

3º, CPC/2015. Os honorários já foram devidamente quitados. Expedido o 

alvará, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-57.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000580-57.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:AZAEL 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-42.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES ROSA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000581-42.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:HERCULES 

ROSA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MOREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente, na pessoa da advogada constituída, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, da Lei n. 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001569-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (EXEQUENTE)

NILSON JOSE FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001569-97.2019.8.11.0025 

Embargante: Estado de Mato Grosso Embargado: Nilson José Franco e 

outro V i s t o s, Cuida-se de embargos à execução aviados contra a 

execução de título extrajudicial proposta pelos embargados em face da 

Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada em alegado direito de 

crédito decorrente do exercício da advocacia dativa (múnus publico) ante 

a inexistência de Defensoria Pública na comarca. Defende o embargante a 

nulidade da presente execução sob o fundamento de que os títulos 

referente aos processos de códigos 31074, 49546, 92712, 109086, 

92851, 90948, 88352, 92268 e 30671 não possuem executividade, uma 

vez que estão sem selo de autenticidade, pugnando pela intimação dos 

exequentes para trazerem aos autos as certidões autenticadas ou 

optarem pela desistência da cobrança das respectivas URH’s. Instados a 

se manifestarem, os embargados aportaram aos autos as certidões 

devidamente seladas e requereram o prosseguimento da execução. É 

breve o relato. Decido. Considerando que a matéria suscitada nos 

embargos é meramente de direito, não há porque dilatar a instrução 

processual. Desse modo, outra solução não há, senão proferir-se o 

julgamento da lide, no estado em que se encontra (art. 355, I, CPC). Dito 

isso, o art. 24 da Lei 8.906/94, dispõe que “a decisão judicial que fixar ou 

arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos 

executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, 

concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Sobre o 

tema é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de reconhecer como título executivo a decisão transitada em 

julgado que arbitra honorários devidos pelo Estado ao Defensor Dativo. 

Vejamos: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. 

HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME. TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM 

EMBARGOS À EXECUÇÃO." JUS PUNIENDI "DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO ART. 472 DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado dativo, 

nomeado por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública no 

local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a 

serem pagos pelo Estado, segundo os valores fixados na tabela da OAB. 

2. Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que 

fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título 

executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC. 3. Na ação penal, sendo o Estado detentor 

do poder-dever de punir (jus puniendi), bem como responsável por 

garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao 

réu, não há falar em ofensa ao art. 472 do CPC. 4. Em obediência à coisa 

julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba 

honorária fixada em sentença com trânsito em julgado. Agravo regimental 

improvido." (AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013) Na 

hipótese dos autos, em relação aos honorários arbitrados nos processos 

de cód. 31074, 49546, 92712, 109086, 92851, 90948, 88352, 92268 e 

30671, os embargados instruíram a petição inicial com certidão judicial 

expedida pela Secretaria do Juízo atestando sua atuação como 

Defensores Dativos, com a indicação dos respectivos valores fixados 

pelo Juiz a título de honorários advocatícios, porém, se acham sem selo de 

autenticidade o que as tornam nulas. Contudo, tratando-se de vício 

sanável e inexistindo qualquer prejuízo evidente e já tendo os embargados 

acostado aos autos as certidões judiciais devidamente autenticadas pelas 

Secretarias Judiciais, forçoso reconhecer a perda do objeto dos 

presentes embargos à execução. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes 

embargos à execução e, uma vez juntadas as certidões autenticadas 

pelos credores, determino o prosseguimento da execução e restituo ao 

executado o prazo para apresentação de novos embargos à execução. 

Transcorrido o prazo para sem impugnação do devedor, homologo, desde 

já os cálculos apresentados pelos exequentes. Considerando que 

recentemente entrou em vigor o Provimento n. 20/2020-CM, que revogou 

integralmente o Provimento n. 11.2017, e prevê que a liquidação do débito 

será realizada no juízo da execução, por meio do sistema SRP 2.0, 

determino a remessa do feito ao Cartório Distribuidor e Contador para as 

devidas providências. Feitos os cálculos, expeça-se a Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

observando-se as regras ditadas no Provimento n. 20/2020 - CM. Por fim, 

determino que os exequentes sejam intimados para apresentar e depositar 

em cartório as certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias, 

devendo a Secretaria arquivar tais documentos em pasta própria. P. I. C. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001569-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (EXEQUENTE)

NILSON JOSE FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001569-97.2019.8.11.0025 

Embargante: Estado de Mato Grosso Embargado: Nilson José Franco e 

outro V i s t o s, Cuida-se de embargos à execução aviados contra a 

execução de título extrajudicial proposta pelos embargados em face da 

Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada em alegado direito de 

crédito decorrente do exercício da advocacia dativa (múnus publico) ante 

a inexistência de Defensoria Pública na comarca. Defende o embargante a 

nulidade da presente execução sob o fundamento de que os títulos 

referente aos processos de códigos 31074, 49546, 92712, 109086, 

92851, 90948, 88352, 92268 e 30671 não possuem executividade, uma 

vez que estão sem selo de autenticidade, pugnando pela intimação dos 

exequentes para trazerem aos autos as certidões autenticadas ou 

optarem pela desistência da cobrança das respectivas URH’s. Instados a 

se manifestarem, os embargados aportaram aos autos as certidões 

devidamente seladas e requereram o prosseguimento da execução. É 

breve o relato. Decido. Considerando que a matéria suscitada nos 

embargos é meramente de direito, não há porque dilatar a instrução 

processual. Desse modo, outra solução não há, senão proferir-se o 

julgamento da lide, no estado em que se encontra (art. 355, I, CPC). Dito 

isso, o art. 24 da Lei 8.906/94, dispõe que “a decisão judicial que fixar ou 

arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos 

executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, 

concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Sobre o 

tema é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de reconhecer como título executivo a decisão transitada em 

julgado que arbitra honorários devidos pelo Estado ao Defensor Dativo. 

Vejamos: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. 

HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME. TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM 

EMBARGOS À EXECUÇÃO." JUS PUNIENDI "DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO ART. 472 DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 1. O advogado dativo, 

nomeado por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública no 

local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a 

serem pagos pelo Estado, segundo os valores fixados na tabela da OAB. 

2. Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que 

fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título 

executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC. 3. Na ação penal, sendo o Estado detentor 

do poder-dever de punir (jus puniendi), bem como responsável por 

garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao 

réu, não há falar em ofensa ao art. 472 do CPC. 4. Em obediência à coisa 

julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba 

honorária fixada em sentença com trânsito em julgado. Agravo regimental 

improvido." (AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013) Na 

hipótese dos autos, em relação aos honorários arbitrados nos processos 

de cód. 31074, 49546, 92712, 109086, 92851, 90948, 88352, 92268 e 

30671, os embargados instruíram a petição inicial com certidão judicial 

expedida pela Secretaria do Juízo atestando sua atuação como 

Defensores Dativos, com a indicação dos respectivos valores fixados 

pelo Juiz a título de honorários advocatícios, porém, se acham sem selo de 

autenticidade o que as tornam nulas. Contudo, tratando-se de vício 

sanável e inexistindo qualquer prejuízo evidente e já tendo os embargados 

acostado aos autos as certidões judiciais devidamente autenticadas pelas 

Secretarias Judiciais, forçoso reconhecer a perda do objeto dos 

presentes embargos à execução. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes 

embargos à execução e, uma vez juntadas as certidões autenticadas 

pelos credores, determino o prosseguimento da execução e restituo ao 

executado o prazo para apresentação de novos embargos à execução. 

Transcorrido o prazo para sem impugnação do devedor, homologo, desde 

já os cálculos apresentados pelos exequentes. Considerando que 

recentemente entrou em vigor o Provimento n. 20/2020-CM, que revogou 

integralmente o Provimento n. 11.2017, e prevê que a liquidação do débito 

será realizada no juízo da execução, por meio do sistema SRP 2.0, 

determino a remessa do feito ao Cartório Distribuidor e Contador para as 

devidas providências. Feitos os cálculos, expeça-se a Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

observando-se as regras ditadas no Provimento n. 20/2020 - CM. Por fim, 

determino que os exequentes sejam intimados para apresentar e depositar 

em cartório as certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias, 

devendo a Secretaria arquivar tais documentos em pasta própria. P. I. C. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE OLIVEIRA EPP (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, na pessoa da advogada constituída para, caso 

queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000798-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000798-56.2018.8.11.0025 

Exequente: Nader Thomé Neto Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS, Cientifique-se o exequente do teor da resposta do DAP – ID. 

31475280, nonde informa que a previsão para conclusão dos cálculos 

referente aos processos de Juína é para o mês de junho/20. Após, 

aguarde-se na Secretaria o aporte da atualização do débito. Vindo a 

liquidação, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos 

do art. 535, §3º, II, do CPC, observando-se as regras ditadas no 

Provimento n. 20/2020 - CM. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001554-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001554-31.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA, JOSE LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLESSANDRA SANTOS MARINHO PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais e com pedido de tutela de 

urgência para suspensão do protesto efetivado em nome dos autores, 

porque, segundo a inicial, eles teriam formalizado com a ré contrato de 

compra e venda de um imóvel, pagando a título de sinal o valor de R$ 

30.000,00, representado por um cheque, porém, o negócio não se 

materializou. Verberam os autores, que em razão do distrato sustaram o 

cheque que haviam dado como forma de pagamento, o qual, inclusive, já 

tinha sido repassado a terceiro que acabou efetivando o protesto. 

Assinalam, ainda, que celebraram acordo com a ré perante ao Cejusc 

desta comarca, que restou devidamente homologado pelo juízo, no qual as 

partes reconheceram o cancelamento do contrato firmado, ficando 

ajustado que a demandada, no prazo estabelecido, iria adimplir o cheque 

protestado, assim como efetuaria o pagamento das custas cartorárias e, 

para o caso de descumprimento da avença, ficou estabelecida multa de 

10% sobre o valor do título. Fundamento e decido. A autora é Ré firmaram 

um acordo no CEJUSC, procedimento 131744/2017 (ID 2317525), mesmo 
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concordando a ré não cumpriu o que foi entabulado, contudo, a certidão 

do tabelionato de protesto de títulos id 23717797 informa que o título objeto 

do acordo foi protestado em seu desfavor. Logo, somente a autora teria 

legitimidade ativa para postular eventual indenização pelo negócio firmado 

ré, pois os seus dados é que foram protestados, a ré concordou 

expressamente que iria devolver o cheque em 04 dias, inclusive pagar 

custas cartorárias, conforme acordo firmado no CEJUSC. Nessa ordem de 

ideias, está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que a 

requerida, contribuiu com sua incúria no descumprimento de acordo 

firmado junto ao CEJUSC o que culminou no dano aqui reclamado, o qual, 

diga-se de passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência, ou seja, resgate do cheque, pagamento de custas cartorárias 

para retirar o protesto, vez que a requerida quem deu causa ao repassar 

o cheque antes de concretizar o negócio firmado entre as partes. Diante 

do reconhecimento do erro cometido pela requerida em conciliação, esta 

deve arcar com os danos de sua inércia, pois homologada a obrigação de 

pagar quantia certa e líquida estipulada na conciliação, aplica-se 10% de 

multa referente ao art. 523 §1ª do NCPC. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a 

requerida ao pagamento do valor de 10% do valor do Cheque, com juros 

de mora e correção monetária a partir de 23 de outubro de 2017, conforme 

cláusula de nº 4 do termo de conciliação de Id. 23717525. Sem custas a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Juína-MT, 22 de abril de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga VISTOS, ETC. Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, divergindo da 

conclusão esposada no esboço decisório, e passo a decidir a questão 

litigiosa, proferindo decisão substitutiva à minuta sugerida, nos termos a 

seguir: i. Ao que se dessume dos autos, pretende a autora a declaração 

da inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais e suspensão, liminar, do apontamento de título a protesto, porque, 

em resumo, após entabularem transação extrajudicial mediada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Juína (CEJUSC), no bojo 

do Procedimento n. 131744/2017, nonde ficou estabelecido um prazo de 4 

dias para que a demandada promovesse a exclusão do nome dos autores 

dos órgãos de proteção ao crédito e do Cartório Extrajudicial de Protestos 

e Títulos, mesmo vencido o prazo e procurada a ré para que solucionasse 

a questão, manteve-se inerte, suscitando o ajuizamento da presente ação 

declaratória/ressarcitória; ii. Segundo os autores, o título indicado a 

protesto (cheque n. 1935, tendo como sacado a Cooperativa de Crédito 

Sicredi Univales, no valor de R$ 30.000,00) havia sido emitido e, 

posteriormente sustado, pelo desfazimento do negócio jurídico 

originariamente entabulado entre as partes (compra e venda de bem 

imóvel), mas, segundo reconhecido pela ré no termo de mediação já 

mencionado, acabou sendo a cártula repassada a terceiro, antes da 

concretização do negócio, e, esse terceiro, por não possuir qualquer 

vinculação com o negócio jurídico inicial, protestou o título quando do 

inadimplemento, sendo esse o objeto da obrigação assumida pela ré: o 

resgate da cártula e sua devolução aos emitentes, com a devida baixa dos 

registros negativos decorrentes; iii. Em sede de contestação, além de se 

afirmar parte ilegítima a responder pela obrigação de fazer (baixar o 

protesto indevido, já que declaradamente não foi ela quem indicou o título a 

registro), assinala, em sede meritória, que, em verdade, o negócio de 

compra e venda foi entabulado entre ela e a filha da demandante, ou seja, 

a sra. Katiane Vargens de Oliveira, e que, após tal ajuste, realmente houve 

o distrato do negócio e ela conforme reconhecido no acordo extrajudicial 

celebrado, restituiu os valores devidos pelo sinal do negócio distratado, 

mas não logrou êxito nas suas tentativas de resgatar a cártula, porque, 

apesar de repetidas tentativas, não conseguiu anuência do portador do 

cheque (Roldon Alfredo Fogaça), concluindo que esse proceder revela a 

sua isenção de responsabilidade, afastando qualquer má-fé de sua parte; 

iv. Fixadas essas balizas, e porque existem pedidos de sinais e natureza 

distintos, é necessário que se faça um decote na análise das pretensões 

judicializadas, e, nesse diapasão, é forçoso concluir que com relação ao 

pedido que versa sobre a obrigação de cancelamento do protesto da 

cártula (nº 126603), a legitimação passiva é, exclusivamente, do 

endossatário da cartula, porque o cheque dentro do prazo e 

exequibilidade, é dotado de autonomia e cartularidade, desprendendo-se 

da causa originária e, obviamente, se foi o terceiro endossatário quem 

recebeu o título e o protestou, não cabe a qualquer outra pessoa, senão a 

ele mesmo, a legitimação para eventualmente suspender ou cancelar o 

registro; v. Lado outro, no que toca ao pedido de indenização pelos danos 

que advieram da promessa inadimplida pela ré, e da sua maliciosa 

conduta, de repassar a terceiro a cártula, antes mesmo de finalizado o 

negócio de compra e venda (o que, diga-se de passagem, aliado a outros 

negócios jurídicos frustrados que a ré celebrou na região, suscitaram 

propositura de denúncia penal, por suposta prática de estelionato em 

continuidade delitiva), parece-me indiscutível que a conduta da demandada 

desbordou da simples inadimplência e resvalou à ilicitude criminal, 

justificando a pretensão indenizatória ora em tela; vi. É necessário 

destacar que a ré não se limitou a repassar cheque que ela sabia dado 

como sinal de negócio jurídico não finalizado, a terceiro; ela não pagou o 

valor do cheque ao terceiro, o que suscitou o protesto da cártula e, 

posteriormente, em sede compositiva, compareceu ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e se comprometeu a baixar o protesto, sem qualquer 

discussão de valores indenizáveis e, mais uma vez, não cumpriu com o 

prometido, revelando evidente má-fé no seu proceder, que justifica o 

entendimento de que essa conduta maliciosa violou direitos da 

personalidade, violou a imagem e a confiança nela depositada pelos 

acordantes, e isso justifica, sem sombra de dúvidas a sua condenação a 

indenizar os demandantes dos danos morais a eles causados por sua 

conduta leviana e reprovável; vii. Sobre o tema: “Protesto de título indevido 

gera o dever de indenizar do sacador endossante, que sabia do 

desfazimento do negócio, porém não do terceiro adquirente do título. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003786134, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 28/03/2013). Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, reconhecendo a ilegitimidade 

passiva da ré quanto à obrigação de fazer requestada, e condenando a 

requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ato ilícito por ela 

perpetrado, que fixo no montante de R$ 4.500,00 que, a meu sentir, 

servem a um só tempo para ressarcir os percalços e dissabores 

experimentados pelos autores pela conduta leviana da ré, e como 

desestímulo a que volte a incidir em condutas desta natureza. Seguindo o 

entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ no 

julgamento do REsp nº 1.479.864/SP, juros de mora incidentes desde o 

evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da fixação da 

indenização. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Com essas considerações, modifico completamente o projeto de sentença 

para que produza seus regulares efeitos. Publicado no PJe. Juina/MT, 25 

de abril de 2020 FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001554-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001554-31.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA, JOSE LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLESSANDRA SANTOS MARINHO PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais e com pedido de tutela de 

urgência para suspensão do protesto efetivado em nome dos autores, 

porque, segundo a inicial, eles teriam formalizado com a ré contrato de 

compra e venda de um imóvel, pagando a título de sinal o valor de R$ 

30.000,00, representado por um cheque, porém, o negócio não se 

materializou. Verberam os autores, que em razão do distrato sustaram o 

cheque que haviam dado como forma de pagamento, o qual, inclusive, já 

tinha sido repassado a terceiro que acabou efetivando o protesto. 

Assinalam, ainda, que celebraram acordo com a ré perante ao Cejusc 

desta comarca, que restou devidamente homologado pelo juízo, no qual as 

partes reconheceram o cancelamento do contrato firmado, ficando 
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ajustado que a demandada, no prazo estabelecido, iria adimplir o cheque 

protestado, assim como efetuaria o pagamento das custas cartorárias e, 

para o caso de descumprimento da avença, ficou estabelecida multa de 

10% sobre o valor do título. Fundamento e decido. A autora é Ré firmaram 

um acordo no CEJUSC, procedimento 131744/2017 (ID 2317525), mesmo 

concordando a ré não cumpriu o que foi entabulado, contudo, a certidão 

do tabelionato de protesto de títulos id 23717797 informa que o título objeto 

do acordo foi protestado em seu desfavor. Logo, somente a autora teria 

legitimidade ativa para postular eventual indenização pelo negócio firmado 

ré, pois os seus dados é que foram protestados, a ré concordou 

expressamente que iria devolver o cheque em 04 dias, inclusive pagar 

custas cartorárias, conforme acordo firmado no CEJUSC. Nessa ordem de 

ideias, está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que a 

requerida, contribuiu com sua incúria no descumprimento de acordo 

firmado junto ao CEJUSC o que culminou no dano aqui reclamado, o qual, 

diga-se de passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência, ou seja, resgate do cheque, pagamento de custas cartorárias 

para retirar o protesto, vez que a requerida quem deu causa ao repassar 

o cheque antes de concretizar o negócio firmado entre as partes. Diante 

do reconhecimento do erro cometido pela requerida em conciliação, esta 

deve arcar com os danos de sua inércia, pois homologada a obrigação de 

pagar quantia certa e líquida estipulada na conciliação, aplica-se 10% de 

multa referente ao art. 523 §1ª do NCPC. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a 

requerida ao pagamento do valor de 10% do valor do Cheque, com juros 

de mora e correção monetária a partir de 23 de outubro de 2017, conforme 

cláusula de nº 4 do termo de conciliação de Id. 23717525. Sem custas a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Juína-MT, 22 de abril de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga VISTOS, ETC. Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, divergindo da 

conclusão esposada no esboço decisório, e passo a decidir a questão 

litigiosa, proferindo decisão substitutiva à minuta sugerida, nos termos a 

seguir: i. Ao que se dessume dos autos, pretende a autora a declaração 

da inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais e suspensão, liminar, do apontamento de título a protesto, porque, 

em resumo, após entabularem transação extrajudicial mediada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Juína (CEJUSC), no bojo 

do Procedimento n. 131744/2017, nonde ficou estabelecido um prazo de 4 

dias para que a demandada promovesse a exclusão do nome dos autores 

dos órgãos de proteção ao crédito e do Cartório Extrajudicial de Protestos 

e Títulos, mesmo vencido o prazo e procurada a ré para que solucionasse 

a questão, manteve-se inerte, suscitando o ajuizamento da presente ação 

declaratória/ressarcitória; ii. Segundo os autores, o título indicado a 

protesto (cheque n. 1935, tendo como sacado a Cooperativa de Crédito 

Sicredi Univales, no valor de R$ 30.000,00) havia sido emitido e, 

posteriormente sustado, pelo desfazimento do negócio jurídico 

originariamente entabulado entre as partes (compra e venda de bem 

imóvel), mas, segundo reconhecido pela ré no termo de mediação já 

mencionado, acabou sendo a cártula repassada a terceiro, antes da 

concretização do negócio, e, esse terceiro, por não possuir qualquer 

vinculação com o negócio jurídico inicial, protestou o título quando do 

inadimplemento, sendo esse o objeto da obrigação assumida pela ré: o 

resgate da cártula e sua devolução aos emitentes, com a devida baixa dos 

registros negativos decorrentes; iii. Em sede de contestação, além de se 

afirmar parte ilegítima a responder pela obrigação de fazer (baixar o 

protesto indevido, já que declaradamente não foi ela quem indicou o título a 

registro), assinala, em sede meritória, que, em verdade, o negócio de 

compra e venda foi entabulado entre ela e a filha da demandante, ou seja, 

a sra. Katiane Vargens de Oliveira, e que, após tal ajuste, realmente houve 

o distrato do negócio e ela conforme reconhecido no acordo extrajudicial 

celebrado, restituiu os valores devidos pelo sinal do negócio distratado, 

mas não logrou êxito nas suas tentativas de resgatar a cártula, porque, 

apesar de repetidas tentativas, não conseguiu anuência do portador do 

cheque (Roldon Alfredo Fogaça), concluindo que esse proceder revela a 

sua isenção de responsabilidade, afastando qualquer má-fé de sua parte; 

iv. Fixadas essas balizas, e porque existem pedidos de sinais e natureza 

distintos, é necessário que se faça um decote na análise das pretensões 

judicializadas, e, nesse diapasão, é forçoso concluir que com relação ao 

pedido que versa sobre a obrigação de cancelamento do protesto da 

cártula (nº 126603), a legitimação passiva é, exclusivamente, do 

endossatário da cartula, porque o cheque dentro do prazo e 

exequibilidade, é dotado de autonomia e cartularidade, desprendendo-se 

da causa originária e, obviamente, se foi o terceiro endossatário quem 

recebeu o título e o protestou, não cabe a qualquer outra pessoa, senão a 

ele mesmo, a legitimação para eventualmente suspender ou cancelar o 

registro; v. Lado outro, no que toca ao pedido de indenização pelos danos 

que advieram da promessa inadimplida pela ré, e da sua maliciosa 

conduta, de repassar a terceiro a cártula, antes mesmo de finalizado o 

negócio de compra e venda (o que, diga-se de passagem, aliado a outros 

negócios jurídicos frustrados que a ré celebrou na região, suscitaram 

propositura de denúncia penal, por suposta prática de estelionato em 

continuidade delitiva), parece-me indiscutível que a conduta da demandada 

desbordou da simples inadimplência e resvalou à ilicitude criminal, 

justificando a pretensão indenizatória ora em tela; vi. É necessário 

destacar que a ré não se limitou a repassar cheque que ela sabia dado 

como sinal de negócio jurídico não finalizado, a terceiro; ela não pagou o 

valor do cheque ao terceiro, o que suscitou o protesto da cártula e, 

posteriormente, em sede compositiva, compareceu ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e se comprometeu a baixar o protesto, sem qualquer 

discussão de valores indenizáveis e, mais uma vez, não cumpriu com o 

prometido, revelando evidente má-fé no seu proceder, que justifica o 

entendimento de que essa conduta maliciosa violou direitos da 

personalidade, violou a imagem e a confiança nela depositada pelos 

acordantes, e isso justifica, sem sombra de dúvidas a sua condenação a 

indenizar os demandantes dos danos morais a eles causados por sua 

conduta leviana e reprovável; vii. Sobre o tema: “Protesto de título indevido 

gera o dever de indenizar do sacador endossante, que sabia do 

desfazimento do negócio, porém não do terceiro adquirente do título. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003786134, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 28/03/2013). Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, reconhecendo a ilegitimidade 

passiva da ré quanto à obrigação de fazer requestada, e condenando a 

requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ato ilícito por ela 

perpetrado, que fixo no montante de R$ 4.500,00 que, a meu sentir, 

servem a um só tempo para ressarcir os percalços e dissabores 

experimentados pelos autores pela conduta leviana da ré, e como 

desestímulo a que volte a incidir em condutas desta natureza. Seguindo o 

entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ no 

julgamento do REsp nº 1.479.864/SP, juros de mora incidentes desde o 

evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da fixação da 

indenização. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Com essas considerações, modifico completamente o projeto de sentença 

para que produza seus regulares efeitos. Publicado no PJe. Juina/MT, 25 

de abril de 2020 FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001554-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA OAB - MT13864/O-N 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001554-31.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA, JOSE LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLESSANDRA SANTOS MARINHO PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais e com pedido de tutela de 

urgência para suspensão do protesto efetivado em nome dos autores, 

porque, segundo a inicial, eles teriam formalizado com a ré contrato de 

compra e venda de um imóvel, pagando a título de sinal o valor de R$ 

30.000,00, representado por um cheque, porém, o negócio não se 

materializou. Verberam os autores, que em razão do distrato sustaram o 
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cheque que haviam dado como forma de pagamento, o qual, inclusive, já 

tinha sido repassado a terceiro que acabou efetivando o protesto. 

Assinalam, ainda, que celebraram acordo com a ré perante ao Cejusc 

desta comarca, que restou devidamente homologado pelo juízo, no qual as 

partes reconheceram o cancelamento do contrato firmado, ficando 

ajustado que a demandada, no prazo estabelecido, iria adimplir o cheque 

protestado, assim como efetuaria o pagamento das custas cartorárias e, 

para o caso de descumprimento da avença, ficou estabelecida multa de 

10% sobre o valor do título. Fundamento e decido. A autora é Ré firmaram 

um acordo no CEJUSC, procedimento 131744/2017 (ID 2317525), mesmo 

concordando a ré não cumpriu o que foi entabulado, contudo, a certidão 

do tabelionato de protesto de títulos id 23717797 informa que o título objeto 

do acordo foi protestado em seu desfavor. Logo, somente a autora teria 

legitimidade ativa para postular eventual indenização pelo negócio firmado 

ré, pois os seus dados é que foram protestados, a ré concordou 

expressamente que iria devolver o cheque em 04 dias, inclusive pagar 

custas cartorárias, conforme acordo firmado no CEJUSC. Nessa ordem de 

ideias, está configurada a obrigação de indenizar, na medida em que a 

requerida, contribuiu com sua incúria no descumprimento de acordo 

firmado junto ao CEJUSC o que culminou no dano aqui reclamado, o qual, 

diga-se de passagem, não reclamando provas ou demonstrações de sua 

ocorrência, ou seja, resgate do cheque, pagamento de custas cartorárias 

para retirar o protesto, vez que a requerida quem deu causa ao repassar 

o cheque antes de concretizar o negócio firmado entre as partes. Diante 

do reconhecimento do erro cometido pela requerida em conciliação, esta 

deve arcar com os danos de sua inércia, pois homologada a obrigação de 

pagar quantia certa e líquida estipulada na conciliação, aplica-se 10% de 

multa referente ao art. 523 §1ª do NCPC. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a 

requerida ao pagamento do valor de 10% do valor do Cheque, com juros 

de mora e correção monetária a partir de 23 de outubro de 2017, conforme 

cláusula de nº 4 do termo de conciliação de Id. 23717525. Sem custas a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Juína-MT, 22 de abril de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga VISTOS, ETC. Ante a previsão do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de sentença 

apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, divergindo da 

conclusão esposada no esboço decisório, e passo a decidir a questão 

litigiosa, proferindo decisão substitutiva à minuta sugerida, nos termos a 

seguir: i. Ao que se dessume dos autos, pretende a autora a declaração 

da inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais e suspensão, liminar, do apontamento de título a protesto, porque, 

em resumo, após entabularem transação extrajudicial mediada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Juína (CEJUSC), no bojo 

do Procedimento n. 131744/2017, nonde ficou estabelecido um prazo de 4 

dias para que a demandada promovesse a exclusão do nome dos autores 

dos órgãos de proteção ao crédito e do Cartório Extrajudicial de Protestos 

e Títulos, mesmo vencido o prazo e procurada a ré para que solucionasse 

a questão, manteve-se inerte, suscitando o ajuizamento da presente ação 

declaratória/ressarcitória; ii. Segundo os autores, o título indicado a 

protesto (cheque n. 1935, tendo como sacado a Cooperativa de Crédito 

Sicredi Univales, no valor de R$ 30.000,00) havia sido emitido e, 

posteriormente sustado, pelo desfazimento do negócio jurídico 

originariamente entabulado entre as partes (compra e venda de bem 

imóvel), mas, segundo reconhecido pela ré no termo de mediação já 

mencionado, acabou sendo a cártula repassada a terceiro, antes da 

concretização do negócio, e, esse terceiro, por não possuir qualquer 

vinculação com o negócio jurídico inicial, protestou o título quando do 

inadimplemento, sendo esse o objeto da obrigação assumida pela ré: o 

resgate da cártula e sua devolução aos emitentes, com a devida baixa dos 

registros negativos decorrentes; iii. Em sede de contestação, além de se 

afirmar parte ilegítima a responder pela obrigação de fazer (baixar o 

protesto indevido, já que declaradamente não foi ela quem indicou o título a 

registro), assinala, em sede meritória, que, em verdade, o negócio de 

compra e venda foi entabulado entre ela e a filha da demandante, ou seja, 

a sra. Katiane Vargens de Oliveira, e que, após tal ajuste, realmente houve 

o distrato do negócio e ela conforme reconhecido no acordo extrajudicial 

celebrado, restituiu os valores devidos pelo sinal do negócio distratado, 

mas não logrou êxito nas suas tentativas de resgatar a cártula, porque, 

apesar de repetidas tentativas, não conseguiu anuência do portador do 

cheque (Roldon Alfredo Fogaça), concluindo que esse proceder revela a 

sua isenção de responsabilidade, afastando qualquer má-fé de sua parte; 

iv. Fixadas essas balizas, e porque existem pedidos de sinais e natureza 

distintos, é necessário que se faça um decote na análise das pretensões 

judicializadas, e, nesse diapasão, é forçoso concluir que com relação ao 

pedido que versa sobre a obrigação de cancelamento do protesto da 

cártula (nº 126603), a legitimação passiva é, exclusivamente, do 

endossatário da cartula, porque o cheque dentro do prazo e 

exequibilidade, é dotado de autonomia e cartularidade, desprendendo-se 

da causa originária e, obviamente, se foi o terceiro endossatário quem 

recebeu o título e o protestou, não cabe a qualquer outra pessoa, senão a 

ele mesmo, a legitimação para eventualmente suspender ou cancelar o 

registro; v. Lado outro, no que toca ao pedido de indenização pelos danos 

que advieram da promessa inadimplida pela ré, e da sua maliciosa 

conduta, de repassar a terceiro a cártula, antes mesmo de finalizado o 

negócio de compra e venda (o que, diga-se de passagem, aliado a outros 

negócios jurídicos frustrados que a ré celebrou na região, suscitaram 

propositura de denúncia penal, por suposta prática de estelionato em 

continuidade delitiva), parece-me indiscutível que a conduta da demandada 

desbordou da simples inadimplência e resvalou à ilicitude criminal, 

justificando a pretensão indenizatória ora em tela; vi. É necessário 

destacar que a ré não se limitou a repassar cheque que ela sabia dado 

como sinal de negócio jurídico não finalizado, a terceiro; ela não pagou o 

valor do cheque ao terceiro, o que suscitou o protesto da cártula e, 

posteriormente, em sede compositiva, compareceu ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e se comprometeu a baixar o protesto, sem qualquer 

discussão de valores indenizáveis e, mais uma vez, não cumpriu com o 

prometido, revelando evidente má-fé no seu proceder, que justifica o 

entendimento de que essa conduta maliciosa violou direitos da 

personalidade, violou a imagem e a confiança nela depositada pelos 

acordantes, e isso justifica, sem sombra de dúvidas a sua condenação a 

indenizar os demandantes dos danos morais a eles causados por sua 

conduta leviana e reprovável; vii. Sobre o tema: “Protesto de título indevido 

gera o dever de indenizar do sacador endossante, que sabia do 

desfazimento do negócio, porém não do terceiro adquirente do título. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003786134, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 28/03/2013). Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, reconhecendo a ilegitimidade 

passiva da ré quanto à obrigação de fazer requestada, e condenando a 

requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ato ilícito por ela 

perpetrado, que fixo no montante de R$ 4.500,00 que, a meu sentir, 

servem a um só tempo para ressarcir os percalços e dissabores 

experimentados pelos autores pela conduta leviana da ré, e como 

desestímulo a que volte a incidir em condutas desta natureza. Seguindo o 

entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ no 

julgamento do REsp nº 1.479.864/SP, juros de mora incidentes desde o 

evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da fixação da 

indenização. Sem custas a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Com essas considerações, modifico completamente o projeto de sentença 

para que produza seus regulares efeitos. Publicado no PJe. Juina/MT, 25 

de abril de 2020 FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010420-45.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA MATOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010420-45.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: FABIO DA SILVA MATOS - 

ME PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte exequente foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 30403525). Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 
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não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 24 de 

abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 24 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010420-45.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA MATOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010420-45.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: FABIO DA SILVA MATOS - 

ME PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte exequente foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 30403525). Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 24 de 

abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 24 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010122-24.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONCHY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010122-24.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: VALDEMAR JULIO BIACHIN 

EXECUTADO: PEDRO CONCHY PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte exequente foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº.29428502), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 29428539). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 24 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 24 de abril de 2020 . FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010122-24.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONCHY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010122-24.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: VALDEMAR JULIO BIACHIN 

EXECUTADO: PEDRO CONCHY PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte exequente foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº.29428502), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 29428539). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 24 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 24 de abril de 2020 . FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LANZONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ISSAO ITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001839-24.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: REINALDO LANZONI DA SILVA REQUERIDO: DALTON 

ISSAO ITO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, em que alega o autor ter sido acusado por crime de 

grilagem/invasão de terras do requerido, que recebeu uma intimação da 

autoridade policial para comparecer à delegacia de Juína e prestar 

esclarecimentos sobre os fatos noticiados num Inquérito Policial de nº 

307/2016 DP JCJ/MT, momento em que tomou conhecimento que teria sido 

acusado de tal crime. O requerido, por sua vez alega em sede de 

contestação que jamais imputou ao autor o delito em discussão e 

tampouco lhe causou qualquer espécie de dano, assinalando que o autor 

foi ouvido em fase investigativa apenas como testemunha e que move uma 

ação de reintegração/manutenção de posse sob o nº 

100353-09.2016.8.11.0025 nesta comarca, no entanto o autor sequer faz 

parte do rol de réus na referida ação de reintegração de posse, pedindo 

ainda o ressarcimento de valores gastos com honorários advocatícios 

para se defender da ilegítima demanda manejada contra si. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do 

requerente, num breve giro de olhos no Boletim de Ocorrência juntado em 

Id. 27680549, o requerido faz menções a possíveis nomes dos supostos 

invasores, porém não menciona o nome ou apelido do requerido, ou seja, 

momento algum restou comprovado que o requerido indicou o requerente 

como suposto invasor/grileiro de sua propriedade. Cumpre ressaltar que, 

no caso em análise, o requerente prestou seu depoimento em sede de 

investigação perante o Termo de Declaração de Id. 25560545, 

compromissado na forma da lei como testemunha, demonstrando assim, 

que o requerente foi intimado para fins de esclarecimentos sobre o que 

sabia sobre a invasão nas terras do requerido, sem que houvesse 

acusação de que tenha sido imputado qualquer fato delituoso. 

Atentando-se, pois, que o requerente apenas foi interrogado como 

testemunha em fase investigativa, sendo que no caso em tela, não foi 

invocado nenhum fato que tenha ofendido a moral da testemunha, via de 

consequência, não há que se falar em abalo moral indenizável, para o que 

se entende pelo tribunal superior: Para a justificação do dano moral, não 

basta a simples atividade danosa, mas a existência de menoscabo, de 

sofrimento humano, de atentado à reputação da vitima, situação 

inocorrente na hipótese. (Extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, 

apelação sem revisão nº 705.166-00/4, relator atual Desembargador 

Gilberto dos Santos). Aponta entendimento jurisprudencial que: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO. 1. São elementos indispensáveis para configurar a 

responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado 

a outrem, nexo de causalidade e culpa. 2. Na indenização, por calúnia, o 

dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a 

honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta 

culposa imputada ao suporto ofensor. 3. Ausente a comprovação 

convincente da ilicitude do ato imputado à ré, o suposto dano e nexo 

causal, afastas-se o dever de indenização. 1º apelo conhecido e provido 

e 2º apelo prejudicado, Sentença reformada. Tribunal de Justiça de Goiás. 

Apelação: 0234616-26.2016.8.09.0003. Data de publicação: 29/03/2019. 

Desta feita, não há que se falar em aplicação de danos morais, pois não 

restou comprovado os danos alegados e a responsabilidade do requerido 

pela oitiva da testemunha. Deixo de acolher o pedido contraposto de 

danos materiais por honorários advocatícios, vez que, conforme a Lei 

9.099/95, dos Juizados Especiais Cíveis, diz que, nas causas em que o 

valor do prejuízo seja de até vinte salários mínimos, as partes envolvidas 

poderão comparecer sem a presença de um advogado, ressaltando que o 

requerido teria a alternativa de solicitar um advogado dativo, porém, optou 

por contratar advogado de comarca distinta da que reside, sendo, 

ademais, relevante destacar que já entendeu o STJ inexistir dever 

obrigacional de custeio com gastos profissionais em juizo, já que esse tipo 

de honorários não está abrangido na previsão do art. 389 do Código Civil. 

Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES o pedido inicial e o 

pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 23 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 23 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LANZONI DA SILVA (REQUERENTE)
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ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001839-24.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: REINALDO LANZONI DA SILVA REQUERIDO: DALTON 

ISSAO ITO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, em que alega o autor ter sido acusado por crime de 

grilagem/invasão de terras do requerido, que recebeu uma intimação da 

autoridade policial para comparecer à delegacia de Juína e prestar 

esclarecimentos sobre os fatos noticiados num Inquérito Policial de nº 

307/2016 DP JCJ/MT, momento em que tomou conhecimento que teria sido 

acusado de tal crime. O requerido, por sua vez alega em sede de 

contestação que jamais imputou ao autor o delito em discussão e 

tampouco lhe causou qualquer espécie de dano, assinalando que o autor 

foi ouvido em fase investigativa apenas como testemunha e que move uma 

ação de reintegração/manutenção de posse sob o nº 

100353-09.2016.8.11.0025 nesta comarca, no entanto o autor sequer faz 

parte do rol de réus na referida ação de reintegração de posse, pedindo 

ainda o ressarcimento de valores gastos com honorários advocatícios 

para se defender da ilegítima demanda manejada contra si. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do 

requerente, num breve giro de olhos no Boletim de Ocorrência juntado em 

Id. 27680549, o requerido faz menções a possíveis nomes dos supostos 

invasores, porém não menciona o nome ou apelido do requerido, ou seja, 

momento algum restou comprovado que o requerido indicou o requerente 

como suposto invasor/grileiro de sua propriedade. Cumpre ressaltar que, 

no caso em análise, o requerente prestou seu depoimento em sede de 

investigação perante o Termo de Declaração de Id. 25560545, 

compromissado na forma da lei como testemunha, demonstrando assim, 

que o requerente foi intimado para fins de esclarecimentos sobre o que 

sabia sobre a invasão nas terras do requerido, sem que houvesse 

acusação de que tenha sido imputado qualquer fato delituoso. 

Atentando-se, pois, que o requerente apenas foi interrogado como 

testemunha em fase investigativa, sendo que no caso em tela, não foi 

invocado nenhum fato que tenha ofendido a moral da testemunha, via de 

consequência, não há que se falar em abalo moral indenizável, para o que 

se entende pelo tribunal superior: Para a justificação do dano moral, não 

basta a simples atividade danosa, mas a existência de menoscabo, de 

sofrimento humano, de atentado à reputação da vitima, situação 

inocorrente na hipótese. (Extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, 

apelação sem revisão nº 705.166-00/4, relator atual Desembargador 

Gilberto dos Santos). Aponta entendimento jurisprudencial que: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO. 1. São elementos indispensáveis para configurar a 

responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado 

a outrem, nexo de causalidade e culpa. 2. Na indenização, por calúnia, o 
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dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a 

honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta 

culposa imputada ao suporto ofensor. 3. Ausente a comprovação 

convincente da ilicitude do ato imputado à ré, o suposto dano e nexo 

causal, afastas-se o dever de indenização. 1º apelo conhecido e provido 

e 2º apelo prejudicado, Sentença reformada. Tribunal de Justiça de Goiás. 

Apelação: 0234616-26.2016.8.09.0003. Data de publicação: 29/03/2019. 

Desta feita, não há que se falar em aplicação de danos morais, pois não 

restou comprovado os danos alegados e a responsabilidade do requerido 

pela oitiva da testemunha. Deixo de acolher o pedido contraposto de 

danos materiais por honorários advocatícios, vez que, conforme a Lei 

9.099/95, dos Juizados Especiais Cíveis, diz que, nas causas em que o 

valor do prejuízo seja de até vinte salários mínimos, as partes envolvidas 

poderão comparecer sem a presença de um advogado, ressaltando que o 

requerido teria a alternativa de solicitar um advogado dativo, porém, optou 

por contratar advogado de comarca distinta da que reside, sendo, 

ademais, relevante destacar que já entendeu o STJ inexistir dever 

obrigacional de custeio com gastos profissionais em juizo, já que esse tipo 

de honorários não está abrangido na previsão do art. 389 do Código Civil. 

Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES o pedido inicial e o 

pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 23 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 23 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001656-53.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: DANIEL PINTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DA 

AMAZONIA SA PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, 

em que o requerente Daniel Pinto da Silva alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente pelo requerido Banco da Amazonia S/A. 

Segundo o autor, ao tentar realizar compras a crédito no comércio local, 

acabou sendo surpreendido com a informação de ser devedor da 

importância de R$ 4.052,00, que estaria negativado nos órgãos de 

restrição ao crédito por registro encaminhado pelo banco requerido, 

mesmo sem nunca ter contratado com aludida pessoa jurídica. Por fim, 

aduz que em decorrência de tal negativação está impossibilitado de 

efetuar compras a prazo, razão por que, em sede emergencial, requer que 

a demandada seja compelida a retirar seu nome dos cadastros de 

restrição de crédito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Malgrado o reclamado ter defendido a licitude da sua 

conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de um contrato 

estabelecido entre ele e o autor, não apresentou qualquer documento apto 

ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe 

competia. Ademais, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, a origem da 

dívida, o que não logrou fazer o réu, ao contrário, apresentou defesa 

genérica e sem bases sólidas, trazendo aos autos contrato firmado entre 

as partes no ano de 1994, ou seja, evidente a prescrição tendo em vista 

ter-se passado mais de 25 anos. Logo, resta incontroverso a falha na 

prestação dos serviços pelo reclamado ao inscrever o nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito por débito indevido, pois vencida a 

obrigação em 10.06.2002, sem sequer ter havido o ajuizamento de 

cobrança pela Ré, resta patente a sua prescrição. Vale destacar que, o 

valor cobrado constante no extrato de negativação Id. 24255155, qual 

seja, R$ 4.052,00 também não corresponde ao documento apresentado 

pelo requerido banco, mesmo se considerarmos o valor de origem sem a 

incidência de juros, observa-se que o valor do contrato juntado ao Id. 

27546956, não corresponde ao valor declarado no extrato, posto que 

consta da referida Nota Fiscal de Crédito o valor de R$10.380,00. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Portanto, não 

remanescem dúvidas de que a conduta do reclamado é suficiente para 

caracterizar o dano moral, na medida em que o autor teve o crédito 

abalado. A par disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a 

inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral, independentemente, de prova de abalo à 

honra e à reputação sofrida pela parte. O entendimento jurisprudencial 

majoritário é indene de dúvidas acerca do dever de indenizar, no caso de 

negativação indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção 

da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). No que concerne ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Por tudo isso, não 

reconheço a ocorrência do débito apontado em pedido contraposto, tendo 

em vista, de forma inconcussa, da prescrição de tal cobrança, assim 

sendo, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Ante ao 

exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) declarar 

a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido, determinando 

a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) 

condenar o requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os 

quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam 

razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira; (c) sobre o valor de 

indenização por danos morais incidirão juros de mora de 1% a.m. e 

correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 24 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 
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surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 24 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001656-53.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: DANIEL PINTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DA 

AMAZONIA SA PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, 

em que o requerente Daniel Pinto da Silva alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente pelo requerido Banco da Amazonia S/A. 

Segundo o autor, ao tentar realizar compras a crédito no comércio local, 

acabou sendo surpreendido com a informação de ser devedor da 

importância de R$ 4.052,00, que estaria negativado nos órgãos de 

restrição ao crédito por registro encaminhado pelo banco requerido, 

mesmo sem nunca ter contratado com aludida pessoa jurídica. Por fim, 

aduz que em decorrência de tal negativação está impossibilitado de 

efetuar compras a prazo, razão por que, em sede emergencial, requer que 

a demandada seja compelida a retirar seu nome dos cadastros de 

restrição de crédito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Malgrado o reclamado ter defendido a licitude da sua 

conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de um contrato 

estabelecido entre ele e o autor, não apresentou qualquer documento apto 

ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe 

competia. Ademais, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, a origem da 

dívida, o que não logrou fazer o réu, ao contrário, apresentou defesa 

genérica e sem bases sólidas, trazendo aos autos contrato firmado entre 

as partes no ano de 1994, ou seja, evidente a prescrição tendo em vista 

ter-se passado mais de 25 anos. Logo, resta incontroverso a falha na 

prestação dos serviços pelo reclamado ao inscrever o nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito por débito indevido, pois vencida a 

obrigação em 10.06.2002, sem sequer ter havido o ajuizamento de 

cobrança pela Ré, resta patente a sua prescrição. Vale destacar que, o 

valor cobrado constante no extrato de negativação Id. 24255155, qual 

seja, R$ 4.052,00 também não corresponde ao documento apresentado 

pelo requerido banco, mesmo se considerarmos o valor de origem sem a 

incidência de juros, observa-se que o valor do contrato juntado ao Id. 

27546956, não corresponde ao valor declarado no extrato, posto que 

consta da referida Nota Fiscal de Crédito o valor de R$10.380,00. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Portanto, não 

remanescem dúvidas de que a conduta do reclamado é suficiente para 

caracterizar o dano moral, na medida em que o autor teve o crédito 

abalado. A par disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a 

inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral, independentemente, de prova de abalo à 

honra e à reputação sofrida pela parte. O entendimento jurisprudencial 

majoritário é indene de dúvidas acerca do dever de indenizar, no caso de 

negativação indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REEXAME DE 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1 - A indevida manutenção 

da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o 

direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação (STJ, AgRg no Ag 845.875/RN, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA). No que concerne ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 

No caso em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação 

econômica dos litigantes entende adequada a fixação do dano moral de 

montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que bem se amolda 

à tipicidade da relação processual em debate. Por tudo isso, não 

reconheço a ocorrência do débito apontado em pedido contraposto, tendo 

em vista, de forma inconcussa, da prescrição de tal cobrança, assim 

sendo, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Ante ao 

exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: (a) declarar 

a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido, determinando 

a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; (b) 

condenar o requerido ao pagamento de indenização, por danos morais, os 

quais restam fixados no valor de R$ 3.000,00, que se apresentam 

razoáveis e suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação/negativação ilícita da instituição financeira; (c) sobre o valor de 

indenização por danos morais incidirão juros de mora de 1% a.m. e 

correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do evento danoso. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 24 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 24 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001537-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE AGUIAR BIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001537-92.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: ADAO DE AGUIAR BIANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, aplicável também às ações 

sujeitas à norma especial definida na Lei n. 12.153/2009, que criou e 

conferiu competência ex ratione materiae aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Em síntese, trata-se de mais uma ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributária proposta por servidor público 

estadual em face da Administração Pública Estadual, por meio da qual 

pretende ver declarada a ilegalidade da incidência e cobrança de 

contribuição social previdenciária sobre verbas transitórias percebidas 
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pelo exercício precário e sazonal de verbas que não se integrarão ao 

computo da aposentação do servidor. De plano, salienta-se que ajuizadas 

duas ações dist intas (a presente e a de número 

1001536-10.2019.8.11.0025, uma discutindo a incidência do tributo sobre 

o valor percebido a título de adicional noturno e a outra sobre o adicional 

de insalubridade), ante a evidente similitude de conteúdo e objeto, foi 

declarada a conexão das ações, razão porque os pedidos foram 

apreciados de uma única vez e não de modo segmentado como, 

estranhamente, pretendeu o autor. Cumpre destacar que a outra ação que 

tramitou neste mesmo juizado, teve sentença julgada como parcial 

procedência da ação, para declarar a insubsistência da cobrança de 

contribuição previdenciária sobre gratificações temporárias percebidas 

pelo autor, especialmente o adicional noturno e o de insalubridade, 

excluindo tais adicionais da base de cálculo da contribuição previdenciária 

oficial, pois os valores pagos referentes ao terço constitucional de férias, 

adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional por serviços 

extraordinários, não se incorporam à remuneração para efeitos de base 

cálculo e pagamento dos proventos da aposentadoria do servidor público, 

não havendo justificativa para, sobre tais parcelas, haver a incidência da 

referida contribuição previdenciária, essa é a exegese, esse é o 

fundamento decisório estabelecido no RE n. 593.068, que, ao reverso do 

que pretende o réu, não se diferencia do modelo federal, porque, ao fim e 

ao cabo, não se leva para aposentadoria os valores percebidos em razão 

de situações transitórias/esporádicas vividas durante a relação 

estatutária. Segundo entendimento de jurisprudências, a ação por coisa já 

julgada com trânsito em julgado, o juízo extinguirá sem resolução do mérito: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE ABSOLUTA DE ACORDO E CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

EM CHEQUES – OFENSA À COISA JULGADA– FATO JÁ APRECIADO EM 

OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já 

decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. A matéria que já foi objeto de 

análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa 

julgada. (N.U 1015174-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) Dito isso, 

há que se recordar que litispendência é a chamada mesmeidade da ação, 

ou seja, a repetição numa mesma demanda, de partes, objeto e pedido, o 

que se verifica na hipótese e justifica a atuação ex officio do juízo, naquilo 

que Cândido Rangel Dinamarco denomina de “controle da originalidade da 

demanda”, verbis: “O repúdio da ordem jurídico-processual ao bis in idem 

chega ao ponto de mandar que o juiz faça de ofício o controle da 

originalidade da demanda, extinguindo o processo mesmo sem que o 

demandado o peça (CPC, art. 267, § 3º) e mesmo no caso improvável de 

ele aceitar a repetição. Como se trata de matéria de ordem pública, 

referente ao exercício de uma função estatal, que é a jurisdição, nega-se 

o próprio Estado, independentemente da vontade dos litigantes, a 

exercê-la duas ou várias vezes com o mesmo objetivo. A proibição de 

duplicar ou multiplicar o exercício da jurisdição em casos assim constitui 

legítima e racional ressalva à promessa constitucional de tutela 

jurisdicional (Const., art. 5º, inc. XXXV – supra, n. 41). ... O controle oficial 

deve ser feito durante toda a pendência do segundo processo, a saber, 

desde o momento em que o juiz despacha a petição inicial...” (Instituições 

de Direito Processual Civil, vol, II, 6ª ed., ed. Malheiros, pgs. 67/68) Dessa 

forma, constatada a existência de litispendência entre os pedidos de 

ações distintas, porém, ante a evidente similitude de conteúdo e objeto, foi 

declarada a conexão das ações, razão porque os pedidos foram 

apreciados de uma única vez nos autos de número 

1001536-10.2019.8.11.0025, e a extinção da segunda é obrigatória. Ante 

o exposto, opino por JULGAR EXTINTA a pretensão autoral com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo sem resolução do mérito. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 13 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 13 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001537-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE AGUIAR BIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001537-92.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: ADAO DE AGUIAR BIANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, aplicável também às ações 

sujeitas à norma especial definida na Lei n. 12.153/2009, que criou e 

conferiu competência ex ratione materiae aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Em síntese, trata-se de mais uma ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributária proposta por servidor público 

estadual em face da Administração Pública Estadual, por meio da qual 

pretende ver declarada a ilegalidade da incidência e cobrança de 

contribuição social previdenciária sobre verbas transitórias percebidas 

pelo exercício precário e sazonal de verbas que não se integrarão ao 

computo da aposentação do servidor. De plano, salienta-se que ajuizadas 

duas ações dist intas (a presente e a de número 

1001536-10.2019.8.11.0025, uma discutindo a incidência do tributo sobre 

o valor percebido a título de adicional noturno e a outra sobre o adicional 

de insalubridade), ante a evidente similitude de conteúdo e objeto, foi 

declarada a conexão das ações, razão porque os pedidos foram 

apreciados de uma única vez e não de modo segmentado como, 

estranhamente, pretendeu o autor. Cumpre destacar que a outra ação que 

tramitou neste mesmo juizado, teve sentença julgada como parcial 

procedência da ação, para declarar a insubsistência da cobrança de 

contribuição previdenciária sobre gratificações temporárias percebidas 

pelo autor, especialmente o adicional noturno e o de insalubridade, 

excluindo tais adicionais da base de cálculo da contribuição previdenciária 

oficial, pois os valores pagos referentes ao terço constitucional de férias, 

adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional por serviços 

extraordinários, não se incorporam à remuneração para efeitos de base 

cálculo e pagamento dos proventos da aposentadoria do servidor público, 

não havendo justificativa para, sobre tais parcelas, haver a incidência da 

referida contribuição previdenciária, essa é a exegese, esse é o 

fundamento decisório estabelecido no RE n. 593.068, que, ao reverso do 

que pretende o réu, não se diferencia do modelo federal, porque, ao fim e 

ao cabo, não se leva para aposentadoria os valores percebidos em razão 

de situações transitórias/esporádicas vividas durante a relação 

estatutária. Segundo entendimento de jurisprudências, a ação por coisa já 

julgada com trânsito em julgado, o juízo extinguirá sem resolução do mérito: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE ABSOLUTA DE ACORDO E CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

EM CHEQUES – OFENSA À COISA JULGADA– FATO JÁ APRECIADO EM 

OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já 

decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. A matéria que já foi objeto de 

análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa 

julgada. (N.U 1015174-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) Dito isso, 

há que se recordar que litispendência é a chamada mesmeidade da ação, 

ou seja, a repetição numa mesma demanda, de partes, objeto e pedido, o 

que se verifica na hipótese e justifica a atuação ex officio do juízo, naquilo 

que Cândido Rangel Dinamarco denomina de “controle da originalidade da 

demanda”, verbis: “O repúdio da ordem jurídico-processual ao bis in idem 

chega ao ponto de mandar que o juiz faça de ofício o controle da 

originalidade da demanda, extinguindo o processo mesmo sem que o 

demandado o peça (CPC, art. 267, § 3º) e mesmo no caso improvável de 

ele aceitar a repetição. Como se trata de matéria de ordem pública, 

referente ao exercício de uma função estatal, que é a jurisdição, nega-se 

o próprio Estado, independentemente da vontade dos litigantes, a 

exercê-la duas ou várias vezes com o mesmo objetivo. A proibição de 
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duplicar ou multiplicar o exercício da jurisdição em casos assim constitui 

legítima e racional ressalva à promessa constitucional de tutela 

jurisdicional (Const., art. 5º, inc. XXXV – supra, n. 41). ... O controle oficial 

deve ser feito durante toda a pendência do segundo processo, a saber, 

desde o momento em que o juiz despacha a petição inicial...” (Instituições 

de Direito Processual Civil, vol, II, 6ª ed., ed. Malheiros, pgs. 67/68) Dessa 

forma, constatada a existência de litispendência entre os pedidos de 

ações distintas, porém, ante a evidente similitude de conteúdo e objeto, foi 

declarada a conexão das ações, razão porque os pedidos foram 

apreciados de uma única vez nos autos de número 

1001536-10.2019.8.11.0025, e a extinção da segunda é obrigatória. Ante 

o exposto, opino por JULGAR EXTINTA a pretensão autoral com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo sem resolução do mérito. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 13 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 13 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000471-43.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários que instruem a ação de execução, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000470-58.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para apresentar e depositar, em cartório, as 

certidões de honorários que instruem a ação de execução, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000475-80.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários que instruem a ação de execução, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000679-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON EICHENBERG VARELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente, para que se manifeste sobre a exceção de 

pré-executividade acostada ao ID. 27471362, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da apelada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado 

(id. 30031647), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PAIVA CASTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado subscritor da petição de ID. 24335248, Dr. Dante 

Rubens Ferreira de Santana, para que justifique o fato do escritório que 

representa a credora ter sido nomeado como autor do pedido de 

cumprimento de sentença, e, sendo o caso, promova as retificações 

necessárias, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000966-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000966-58.2018.8.11.0025. 

REQUERENTE: MARIA JOSE GOMES SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, à parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Considerando que o 

deposito da condenação foi realizado de forma voluntária pelo devedor Id. 

21029970, expeça-se alvará em favor do credor nos moldes requeridos 

na petição de Id. 29079294, conforme poderes para receber e dar 

quitação conferidos pelo credor ao seu advogado na procuração de Id. 

14152560, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. 

Juína-MT, 20 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 541 de 935



custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 20 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA APARECIDA TRINDADE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001084-34.2018.8.11.0025. 

REQUERENTE: ANDREZA APARECIDA TRINDADE RIBEIRO REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme 

se dessume da análise dos documentos carreados aos autos, à parte 

devedora quitou débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento 

dos valores depositados em Juízo. Por tais razões, em face do 

adimplemento do executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante 

o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o 

processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Considerando que o deposito da condenação foi realizado de forma 

voluntária pelo devedor Id. 20882188, expeça-se alvará em favor do 

credor nos moldes requeridos na petição de Id. 28801983, conforme 

poderes para receber e dar quitação conferidos pelo credor ao seu 

advogado na procuração de Id. 14420458, independentemente do trânsito 

em julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o trânsito 

em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa 

de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. P.I.C. Juína-MT, 20 de abril de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 20 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000215-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000172-66.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000216-85.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, na figura de seu advogado, para querendo 

e no prazo de 05 dias, manifeste acerca do depósito de pagamento e 

cálculos juntados pela parte executada.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003060-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SUDRE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003060-53.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VILMA SUDRE GARCIA Vistos, etc. De proêmio, acolho o 

parecer ministerial contido no Id. 31112432, de modo que determino a 

intimação da parte Autora, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os documentos mencionados pelo 

Ministério Público. Com a manifestação, dê-se novamente vistas dos autos 

ao Parquet, voltando-me conclusos em seguida. Cumpra-se expedindo-se 

o necessário. Às providências. Com urgência Nova Mutum/MT, 23 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000646-48.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR APARECIDO GONSALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000646-48.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30622 Nr: 262-93.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinei Paulina de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48099 Nr: 3522-42.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelinda Augusto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000646-48.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR APARECIDO GONSALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000646-48.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GILMAR APARECIDO GONSALVES DE SOUZA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Gilmar Aparecido 

Gomes de Souza. A parte Autora aduz, em síntese, que o Requerido 

integra o grupo/cota e consórcio n. 9695/312, por ela administrado, por 

força da contemplação da cota consorcial, este adquiriu o bem com as 

seguintes características: MARCA: SR, TIPO: OUTROS BENS, MODELO: 

LIBRELATO SRBA COR: BRANCA, ANO: 2008/2008, Nº DE SÉRIE: 

949BA42438CDJ50258. A parte Requerente alega que a parte Requerida 

tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que fora 

constituída em mora por meio de notificação. Requereu a concessão de 

medida liminar que determine a busca e apreensão do bem indicado. Com a 

inicial juntou os documentos anexados à id. n. 30781416. É o breve 

relatório. Decido. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão 

fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens pressupõe 

a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada 

mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do 

§ 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69. Após a análise da inicial e da 

prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo Requerente, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes (id. 30781420), bem como 

se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte Requerida (id. n. 

30781421), mediante o encaminhamento de notificação para o endereço 

constante no contrato, de modo que cabe a parte ré manter correto e 

atualizado os seus dados, inclusive endereço. Posto isso, com fulcro no 

art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição 

de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-o com a parte Requerente ou com a pessoa indicada nos 

autos. Deve-se primeiramente intimar a parte Requerente, para que, 

recolha a diligência de citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato contínuo, cite-se a parte 

Requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar, bem como para, em 05 (cinco) dias, 

igualmente contados da execução da liminar, exercer a faculdade contida 

no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 

10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências 

legais (CPC, art. 285 e 319). O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cinco dias após 

executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente). 

Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão do respectivo 

bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto ao prontuário 

do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 

911/69, com a redação dada pela Lei n° 13.043/2014. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado/carta 

precatória, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo 

de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de 

Justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-39.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000763-39.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): LUIZ DOS SANTOS COELHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural com Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência proposta por Luiz dos Santos Coelho em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Com a inicial (id. 31426669), 

juntou documentos anexados à id. n. 31426663, de maneira especial a 

negativa de concessão do benefício pela via administrativa (id. n. 

31426675). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 do 

Código de Processo Civil.. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

de Urgência. No que concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, tenho pelo indeferimento, tendo em vista que não 

vislumbrei, a priori, o caráter de urgência, ou seja, a manifesta existência 

de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA. TUTELA ANTECIPADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

(...) Não obstante o magistrado esteja autorizado pelo ordenamento jurídico 

a julgar antecipadamente a lide, dispensando a produção de provas que 

entenda desnecessárias à formação do seu convencimento, com 

fundamento nos arts. 131 e 330, I, do Código de Processo Civil, a prova 

testemunhal, de modo geral, nos casos em que trabalhador rural pleiteia a 

concessão do benefício da aposentadoria por idade, com base no art. 143 

da Lei 8.213/91, apresenta-se como essencial para comprovar o período 

trabalhado como rurícola. Precedentes. 5. Agravo de instrumento provido.” 

(AG 2002.01.00.038405-5/MG, Rel. Desembargador Federal Tourinho Neto, 

Segunda Turma, DJ de 11/06/2003, p. 37). Por assim sendo, a apreciação 

do pedido liminar não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento 

deste medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência vertido na inicial, forte no 
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art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. Ademais, uma vez que no 

caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 334, §4º) são 

mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública nesta comarca, 

cite-se o réu, por carta precatória, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Após, intime-se a 

parte Autora para, no prazo legal, apresentar impugnação, caso queira. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às 

providências. Com urgência. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-06.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000707-06.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): LEVI FERREIRA COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que 

presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses 

do art. 330 do Manual de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça 

conforme artigo 98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do 

pleito liminar para após a realização de perícia médica, haja vista a 

necessidade de corroborar a manifesta existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia.” 

(TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data 

de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização do profissional, bem 

como pelo fato de que o Médico nomeado é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000309-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MARTINS DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000309-93.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: MARCELO BRASIL SALIBA - MT11546-O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482-O, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

MT17564/O X MARGARIDA MARTINS DA SILVA COSTA - Assunto: 

BUSCA E APREENSÃO (181) CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" 

o prazo da CITAÇÃO da parte requerida sem que houvesse contestação, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000740-30.2019.8.11.0086 

Partes: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. - 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - 

MT0010884A X R. B. FERREIRA - ME - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o 

prazo da CITAÇÃO da parte requerida sem que houvesse contestação, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-48.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001476-48.2019.8.11.0086 

Partes: CASA DO ADUBO S.A - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - ES15327 X ROBERTO CORDEIRO 

DE OLIVEIRA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o prazo da CITAÇÃO da parte 

requerida sem que houvesse contestação, razão pela qual, nos termos do 

artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para que requeira o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-14.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP (REU)

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REU)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000021-14.2020.8.11.0086 

Partes: BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - MT14258-S X HELLEN COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA - EPP e outros (2) - Assunto: PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, a fim de proceder a citação dos réus MAYCON HENING 

BRITO DA SILVA e DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES, na cidade de 

Campos de Júlio, comarca de Comodoro, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

R. B. FERREIRA - ME (EXECUTADO)

MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000691-52.2020.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-D X R. B. 

FERREIRA - ME e outros (2) - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, a fim de proceder a citação do executado RICARDO 

BATISTA FERREIRA, na comarca de Diamantino-MT, mediante a expedição 

de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da portaria 

142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000432-57.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. O. (REQUERENTE)

W. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000432-57.2020.8.11.0086 

Assunto: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 30606387 (Despacho), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-25.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA AGRO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000363-25.2020.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente apresentou nos 

autos documento em língua estrangeira nos ID’s nº 29583669, 29583670 e 

29583677, sem estar acompanhada de versão em língua portuguesa, 

tramitada por via diplomática, autoridade central ou tradutor juramentado, 

conforme disposição do artigo 192, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, intime-se a patrona da requerente para, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, trazendo aos autos os documentos de ID nº 29583669, 29583670 e 

29583677 traduzidos via diplomática, autoridade central ou tradutor 

juramentado, em atenção ao artigo 192, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil, o que deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Determino a retirada do segredo de justiça dos 

autos, por não se amoldar em qualquer hipótese do artigo 189 do Código 

de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum, 06 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21714 Nr: 100-69.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves Storti & Storti Ltda -ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - OAB:MT 

7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 Desse modo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela ADM DO BRASIL LTDA às fls. 504/505, ante a 

inexistência de título judicial passível de execução quanto ao valor da 

duplicata 102371, DM-707, no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e 

cinquenta reais). Condeno a parte exequente ALVES STORTI & STORTI 

LTDA ME ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao 

advogado do executado ADM DO BRASIL LTDA, em atenção do disposto 

no Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186/RS – STJ, sendo que fixo 

estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. No mais, intime-se o 

exequente Luiz Cláudio de Oliveira, advogado da denunciada ICEC 

Construções LTDA durante a fase de conhecumento, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe o valor atualizado do débito até a data do 

depósito em juízo do montante (fls. 486/488), cujo valor não deverá ser 

acrescido das penalidades previstas no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, em decorrência de que houve o adimplemento voluntário 

por parte da executada ADM DO BRASIL LTDA. De igual forma, intime-se o 

causídico Eliel Alves de Sousa, patrono da requerida Alves Storti & Storti 

LTDA durante a fase de conhecimento para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste sobre o valor depositado em juízo para quitação dos 

honorários sucumbenciais, podendo impugnar o valor depositado ou em 

caso de concordância, deverá informar conta para liberação dos valores. 

Proceda a inclusão dos causídicos Luiz Cláudio de Oliveira e Eliel Alves de 

Sousa no polo ativo da ação, posto que são credores das verbas 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002516-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO COSTA BEBER (IMPETRANTE)

MARCOS VINICIUS COSTA BEBER (IMPETRANTE)

VOLNEI COSTA BEBER (IMPETRANTE)

DAIANA COSTA BEBER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002516-02.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar inaudita altera parte 

impetrado por VENÍCIO COSTA BEBER, VOLNEI COSTA BEBER, MARCOS 

VINICIUS COSTA BEBER e DAIANA COSTA BEBER contra ato expedido 

pelo PREFEITO DE NOVA MUTUM, consistente no Decreto Municipal nº 

86/2018, que incluiu os autores na qualidade de substitutos tributários 

para fins de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN, com o argumento de violação a direito líquido e certo. 

Alega, em síntese, que em 02/10/2018 foi editado Decreto Municipal 

expandindo o rol de substitutos tributários nomeados pelo Poder Executivo 

Municipal, nos moldes do artigo 187, § 1º do Código Tributário Municipal, 

nomeando produtores rurais do município. Narra, ainda, que a escolha dos 

produtores rurais incluídos no rol de substitutos tributários se deu de 

forma arbitrária, posto que não possuem qualquer característica especial, 

sendo que inclusive o prefeito municipal exerce a atividade de produtor 

rural e não consta no rol de substitutos tributários. Desse modo, por 

entender que o Decreto Municipal afronta o princípio da isonomia, pugna 

liminarmente pela suspensão do Decreto nº 86/2018, desonerando os 

impetrantes da obrigação de substituição tributários dos serviços por eles 

contratados. Com a exordial, trouxe os documentos de ID nº 16016194. No 

ID nº 16626283, recebida a inicial, postergada a apreciação da liminar e 

determinada a notificação da autoridade coatora para prestar 

informações, no prazo de 10 (dez) dias. Devidamente notificada, a 

autoridade coatora prestou informações no ID nº 17034024, ocasião em 

que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir pela 

inadequação da via eleita, eis que os Decretos Municipais nº 04/2013 e 

86/2018 estão amparados no Código Tributário Municipal, motivo pelo qual 

estaria o presente mandado de segurança questionando a Lei em tese, o 

que é vedado, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal 

Federal. Trouxe as informações nos autos no sentido de que há previsão 

no artigo 187, § 1º, do Código Tributário Municipal, a possibilidade de o 

Poder Executivo Municipal nomear pessoas físicas, jurídicas ou a estas 

equiparadas como substitutos tributários pela retenção de repasse do ISS 

à Fazenda Pública Municipal. De igual modo, informou que outras pessoas 

físicas, também na qualidade de produtores rurais, foram nomeados 

substitutos tributários pelo Decreto Municipal nº 86/2018, além de que 

outros produtores rurais não foram nomeados pela ausência de 

faturamento necessário e por não ter tomado serviços passíveis de 

incidência de ISSQN para fins de nomeação. Todavia, caso haja alteração 

da situação fática, pode ser atribuída a obrigação como substitutos 

tributários a qualquer momento. Trouxe os documentos de ID nº 17034531, 

17034534, 17034537, 17034538 e 17034992. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado contra ato praticado pelo Prefeito de Nova Mutum, com o 

argumento de violação de direito líquido e certo. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus ou habeas data, sempre 

que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 12.016/09. Vê-se que o principal objetivo 

do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Sobre o 

objeto do presente mandamento, impõe salientar que o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, sua instituição é de competência 

dos Municípios, conforme previsão do artigo 156, inciso III, da Constituição 

Federal. Neste ponto, o artigo 128 do Código Tributário Nacional prevê a 

possibilidade de lei atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo 

crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a de caráter supletivo. O 

instituto em questão tem como fundamento a administração tributária, 

mormente ante a dificuldade enfrentada pelo ente público em fiscalizar 

contribuintes pulverizados, evitar a evasão fiscal e agilizar a arrecadação. 

Convém consignar que o responsável tributário por substituição, não é 

onerado diretamente, isso porque o ônus é suportado pelo contribuinte, 

cabendo ao substituto apenas o dever de reter e repassar para o fisco o 

valor do tributo. Nesse sentido, leciona Luciano Amaro: “Essa 

classificação das formas de sujeição passiva indireta diz respeito ao 

momento em que alguém, que não seria definível como contribuinte, 

ingressaria no polo passivo da obrigação, ocupando a posição de 

devedor. Por várias razões isso poderia dar-se no instante mesmo do 

nascimento da obrigação, a exemplo do imposto de renda incidente na 

fonte, em que a figura do beneficiário da renda (que seria naturalmente o 

contribuinte) seria, desde logo, substituída por terceiro (a fonte 

pagadora).” (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 2ª Edição. São 

Paulo: Saraiva, 2014). Outrossim, através da Lei Complementar Municipal 

nº 89/2012 foi o Código Tributário do Município de Nova Mutum, o qual no 

artigo 187, § 1º, prevê a possibilidade de nomeação pelo Poder Executivo 

Municipal a nomeação de substitutos tributários consistentes em pessoas 

físicas, jurídicas ou a estas equiparadas como responsáveis pela 

retenção e repasse do ISS à Fazenda Pública. In verbis: “Art. 187 São 
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responsáveis pelo pagamento do ISSQN, desde que estabelecidos no 

Município de Nova Mutum, devendo reter na fonte o seu valor, nos termos 

do art. 186: § 1º Fica o Poder executivo Municipal autorizado a nomear as 

pessoas ficas, jurídicas ou a estas equiparadas como responsáveis pela 

retenção e repasse do ISS à Fazenda Pública Municipal.” De igual modo, o 

Poder Executivo Municipal através do Decreto nº 04/2013, regulamentou o 

Código Tributário Municipal, classificando, em seu artigo 2º, os substitutos 

tributários. Vajamos: Art. 2º São substitutos tributários, assumindo a 

responsabilidade pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza- ISS, as empresas estabelecidas no Município de Nova Mutum 

constantes no Anexo I parte integrante deste Decreto, que contratarem 

serviços de terceiros, quer sejam pessoas físicas e/ou jurídicas, sempre 

que ocorrer um dos casos previstos nos Artigos, 162,163,164 e 165 da 

Lei Complementar Municipal n.º 089/2012, e ainda, sempre que o prestador 

de serviço for de outro Município, sendo os serviços executados em Nova 

Mutum, independentemente do tipo do serviço, ficando diretamente 

responsável pelo pagamento do imposto. Neste ponto, é importante 

destacar que, conforme documentos juntados pelos próprios autores nos 

autos, todos estão registrados frente à Junta Comercial, tratando-se de 

empresários rurais, nos moldes do artigo 971, do Código Civil. O anexo a 

que se refere o artigo 2º, do Decreto nº 004/2013, foi alterado ao longo 

dos anos, com a inclusão e exclusão de substitutos tributários, conforme 

se vislumbra dos Decretos nº 054/2013, nº 093/2013, nº 003/2014, nº 

017/2014, nº 052/2014, nº 107/2014, nº 111/2014, nº 008/2015, nº 

092/2016, nº 113/2016, nº 121/2016, nº 004/2017, nº 022/2017, nº 

103/2017, nº 135/2017, nº 066/2018, nº 070/2018, nº 073/2018 e nº 

086/2018. E é exatamente esse o ponto fulcral da controvérsia posta 

neste mandamus, a legalidade do Decreto nº 86/2018, o qual incluiu 

diversos produtores rurais na qualidade de substitutos tributários. Neste 

ponto, convém destacar que a autoridade apontada como coatora prestou 

informações esclarecendo que a escolha dos produtores rurais se deu em 

decorrência do faturamento atingido, bem como ante a tomada de serviços 

passíveis de incidência de ISSQN, tendo comprovado nos autos que estes 

tomaram serviços, consistentes na construção de armazéns nas 

Fazendas Seringueiras e Fazenda São Francisco, através de notas 

fiscais emitidas junto ao Município de Sorriso/MT (ID nº 17034992). Além 

do mais, jungiu aos autos notas fiscais emitidas em outros Municípios, por 

produtores rurais que também foram inclusos como substitutos 

processuais, por meio do Decreto nº 086/2018 (ID nº 17034538). Portanto, 

diante de todos os argumentos acima declinados, tal situação, de pronto, 

afasta um dos requisitos necessários para o deferimento da liminar em 

mandado de segurança, qual seja a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que o Decreto nº 86/2018 está em conformidade com a legislação 

tributária. DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, 

indefiro o pedido liminar, eis que prima facie não evidencio os requisitos 

legais para posicionamento diverso. Considerando que a autoridade 

coatora já foi notificada e prestou informações no documento de ID nº 

17304024, dê-se vistas dos autos ao ilustre representante do Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias com fulcro no artigo 

12 da Lei nº 12.016/2009. Com o parecer ministerial ou decorrido o prazo 

para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-89.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBRAIL ANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000792-89.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOBRAIL ANDRE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 09/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 25 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES FONTELLI OAB - MT8188-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1000793-74.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ANA PAULA 

FERREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

RODRIGUES FONTELLI, OLIANI RASPINI, ROBERTA WOBETO BARALDI 

POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-59.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO JOSE PAZUCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000794-59.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GUSTAVO JOSE 

PAZUCH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-81.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000799-81.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-57.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

BASSANI & GAZOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000012-57.2017.8.11.0086 REQUERENTE: BASSANI & GAZOLA LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o 

delineado no Processo n. 53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso. Outrossim, deixo de 

designar audiência de conciliação em observância ao teor do Ofício 

Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e intime-se a parte Requerida para 

que traga aos autos documentos que contribuam para o esclarecimento da 

demanda, nos ditames do art. 9° da Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-51.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DEFAVERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000801-51.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:EDER DEFAVERI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-36.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DEFAVERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000802-36.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:EDER DEFAVERI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-21.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000803-21.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GILSON SANTOS 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

09/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-06.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE JAMILE MENDONCA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000804-06.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ARIANE JAMILE 

MENDONCA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

09/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-88.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO REGENO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000805-88.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ETEVALDO 

REGENO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 10/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-73.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLA BARTOLOMEU FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000806-73.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:RAYLA 

BARTOLOMEU FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 10/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

1002144-19.2019.8.11.0040. Requerente: W. Dancini Transportes Ltda 

Requerido: G10 Transportes Ltda e Louis Dreyfus Companhy Brasil S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação que visa o recebimento de indenização 

referente à Lei nº. 13.703/2018. Inicialmente, deve ser registrado que a 

matéria controvertida neste feito é objeto da ADI nº. 5956/DF junto ao STF, 

na qual foi determinada a suspensão de todas as ações que versassem 

sobre o dispositivo legal questionado, exatamente o caso dos autos. Posto 

isso, nos termos da decisão exarada na ADI 5956/DF, SUSPENDO o 

andamento do presente feito, até o julgamento ou revogação da 

suspensão na ADI citada, pela Superior Instância. Às providências. 

Intime-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-51.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO CECILIO DA SILVA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001049-51.2019.8.11.0040. Requerente: Martinho Cecílio da Silva - Me 

Requerido: Transporte Rodoviário 1500 Ltda. Vistos, etc. Trata-se de ação 

que visa o recebimento de indenização referente à Lei nº. 13.703/2018. 

Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é 

objeto da ADI nº. 5956/DF junto ao STF, na qual foi determinada a 

suspensão de todas as ações que versassem sobre o dispositivo legal 

questionado, exatamente o caso dos autos. Posto isso, nos termos da 

decisão exarada na ADI 5956/DF, SUSPENDO o andamento do presente 

feito, até o julgamento ou revogação da suspensão na ADI citada, pela 

Superior Instância. Às providências. Intime-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO CECILIO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

1001479-03.2019.8.11.0040. Requerente: Martinho Cecílio da Silva - Me 

Requerido: Transporte Rodoviário 1500 Ltda. Vistos, etc. Trata-se de ação 

que visa o recebimento de indenização referente à Lei nº. 13.703/2018. 

Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é 

objeto da ADI nº. 5956/DF junto ao STF, na qual foi determinada a 

suspensão de todas as ações que versassem sobre o dispositivo legal 

questionado, exatamente o caso dos autos. Posto isso, nos termos da 

decisão exarada na ADI 5956/DF, SUSPENDO o andamento do presente 

feito, até o julgamento ou revogação da suspensão na ADI citada, pela 

Superior Instância. Às providências. Intime-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARDONES ARAUJO OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000997-55.2019.8.11.0086 Reclamante: Raimundo Mardones Araujo 

Oliveira Reclamada: Bradesco Saúde S.A. Vistos, etc. Com arrimo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Trata-se de Ação 

de Cobrança proposta por Raimundo Mardones Araujo Oliveira em 

desfavor de Bradesco Saúde S.A. Noticia o Reclamante que mantinha 

contrato de prestação de serviços de saúde com a Reclamada, na 

modalidade empresarial, tendo como dependente seu filho Ruan Pablo 

Silva Oliveira, na época com 04 anos. Aduz que no ano de 2014, o menor 

Ruan foi diagnosticado com amidalite e problemas respiratórios e 

necessitou realizar com urgência a cirurgia denominada 

adenoamigdalectomia, entretanto, a cirurgia não foi autorizada pelo plano 

de saúde, alegando não possuir médico credenciado neste município. 

Relata, ainda, que efetuou o pagamento das despesas com o 

procedimento cirúrgico, entretanto, a Reclamada se negou a restituir o 

valor total devido referente as despesas médicas no valor de R$ 3.950,00 

(três mil e novecentos e cinquenta reais). Deste modo, propôs a presente 

ação requerendo o ressarcimento do valor pago. Em sede de contestação, 

a Reclamada aduz em sede de preliminar a incidência do instituto da 

prescrição, tendo em vista que a pretensão do Reclamante prescreve em 

03 anos. Pois bem. Denota-se dos documentos carreados aos autos que o 

desembolso das despesas médicas ocorreram no ano de 2014, tendo o 

reclamante ingressado em juízo para pleitear tal ressarcimento somente no 

ano de 2019, ou seja, mais de 04 anos depois. O Código Civil, em seu Art. 

206, §3º, inciso IV, prevê que a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa prescreve em três anos, vejamos: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3º Em três anos: (...) IV - a pretensão de ressarcimento 

de enriquecimento sem causa; Nesse sentido decidiu a Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL.CIVIL. PRESCRIÇÃO. SEGURO SAÚDE. DESPESAS 

MÉDICAS. REEMBOLSO. PRAZO TRIENAL. APLICABILIDADE. 

RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REGRAMENTO 

ESPECÍFICO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional de 3 (três) anos deve reger as 

ações fundadas no inadimplemento contratual da operadora que se nega a 

reembolsar o usuário de seguro saúde ou de plano de saúde por 

despesas médicas realizadas em procedimento médico coberto. 

Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1544367 – MS (2019/0213137-0), Terceira Turma. 

Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Julgado em 30 de março de 

2020) Assim, tendo decorrido mais de 03 (três) anos entre o desembolso 

e a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição é medida que se 

impõe. Ante o exposto, opino pelo reconhecimento da Prescrição da 

pretensão inicial e pela consequente Extinção do processo, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Homologada, Intime-se a as partes por seus patronos. 
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P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DAMACENO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1003137-96.2018.8.11.0086 Requerente: MARCOS ROBERTO DAMACENO 

LISBOA Reclamado: BANCO DO BRASIL SA I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINARES O 

Reclamado suscitou a preliminar de indeferimento da petição inicial, 

requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito em razão de a 

peça inaugural não estar instruída com os documentos indispensáveis à 

ação. Rejeito a preliminar a preliminar posta, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos pela parte Autora são suficientes para 

formar um juízo de convicção. Superadas as análises das preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. O Reclamante alega ser correntista do banco demandado, na 

modalidade conta corrente e conta poupança e, ao verificar o extrato de 

sua conta poupança, constatou o que Banco adentrou à sua reserva e 

transferiu sem qualquer autorização sua, valores pequenos, para cobrir 

juros e taxas de sua conta corrente, numa total ilicitude. Informa, também, 

que no processo judicial tramitado neste mesmo juizado (processo nº 

1000229-66.2018.8.11.0086), as partes transigiram, no sentido de não 

haver qualquer forma de retirada de valores de sua poupança para a 

conta corrente, sendo o acordo homologado em 02/08/2018. Entretendo, 

apesar do ajuste convencionado naqueles autos, o Réu ainda descontou 

as seguintes quantias de sua conta poupança, nas referidas datas, a 

saber: 14/11/2018 - R$ 349,59; 16/11/2018 - R$ 0,41; 26/11/2018 – R$ 

120,00, totalizando o montante de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta 

reais). Ainda, mesmo após o deferimento da medida liminar – Id. 17101385, 

o Autor noticiou a ocorrência de mais três descontos em sua conta 

poupança, também realizados pelo Demandado: 31/12/2018 – R$ 100,00; 

15/01/2019 – R$ 8,68 e 04/02/2019 no valor de R$ 90,00, que somados 

perfazem R$ 198,68 (cento e noventa e oito reais e sessenta e oito 

centavos). Assim, afirma que foram descontados indevidamente de sua 

conta poupança a quantia total equivalente a R$ 668,68 (seiscentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), requerendo, assim, a 

devolução da citada quantia retirada, bem como a condenação do 

Requerido por danos morais. O Reclamado, em sua defesa, relata que os 

valores mencionados pelo Autor são referentes a resgates automáticos 

da poupança, o qual o Autor aderiu em 17/09/2014, não havendo nenhuma 

irregularidade praticada pela instituição financeira, tampouco ilicitude 

capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial, uma vez que 

agiu no exercício regular de seu direito. Pugna, ao final, pela 

improcedência da ação. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o 

Demandado está mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova, elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos 

que o acompanham, verifico que o Promovido não juntou nenhum 

documento que esclareça a origem e a autorização do desconto na conta 

corrente do Reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe 

compete, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. Saliento que o Autor 

acostou em sua petição inicial os extratos bancários onde resta 

comprovado os alegados descontos em sua conta poupança, fato este, 

inclusive, não negado pelo Reclamado. Do mesmo modo, não há nos autos 

nenhum documento juntado pelo banco comprovando que o Reclamante 

teria autorizado o aludido desconto em sua conta, apesar de alegado em 

sua defesa. Portanto, com base em tais premissas, tenho que os 

descontos foram efetuados de forma indevida, merecendo prosperar a 

pretensão autoral quanto à devolução das quantias em comento, quais 

deverão ser efetuadas em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 

42 do CDC. Assim, demonstrada a responsabilidade do Promovido, deve 

este ser condenado a indenizar o Reclamante pelos danos causados, eis 

que a situação vivenciada pelo mesmo ultrapassa o mero aborrecimento. 

Nesse sentido, RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZATÓRIA. TV POR ASSINATURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

BANCO QUE EFETUOU DÉBITOS EM CONTA CORRENTE SEM 

AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA. DESCONTOS INDEVIDOS, REFERENTE 

À FATURA DE TV A CABO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO A JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005711460, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe 

Severo Desessards, Julgado em 24/09/2015) (grifei). AGRAVO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO C/C DANO MORAL – 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ÔNUS PROBATÓRIO 

DO REQUERIDO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RESPONSABILIDADE 

DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO 

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM RELAÇÃO 

AOS DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de 

autorização do consumidor para os descontos realizados em sua conta 

corrente, ônus que incumbia à instituição financeira, o pagamento de 

indenização por danos materiais e morais causados ao consumidor é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, 

implica repetição do indébito. A fixação do quantum indenizatório a título de 

danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (AgR 109375/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) 

(TJ-MT - AGR: 01093753120158110000 109375/2015, Relator: DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 

02/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2015) 

(grifei) O dever de indenizar a título de dano moral decorre do preceito 

insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil, in verbis: Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Portanto, para que a 

responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Segundo disposto no art. 14, § 3º, 

do CDC, a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser 

elidida se este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do 

serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como 

anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 
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imposição legal (ope legis), recaindo sobre o Requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Resta patente nos 

autos que a má prestação de serviços não deve ser avaliada como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade do 

banco e o dever deste em indenizar os danos causados à parte. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida 

leniente em favor do Requerido. Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na inicial e o faço para: 1 - CONDENAR o Reclamado a restituir ao 

Reclamante o valor de R$ 1.337,36 (mil trezentos e trinta e sete reais e 

trinta e seis centavos), já calculado em dobro, a título de danos materiais, 

valor este que deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir das datas dos respectivos 

desembolsos. 2 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais de 1% a.m a partir do primeiro evento danoso. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-06.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI LUZIA DA GUIA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR12855 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

8010370-06.2010.811.0086 Exequente: Dirlei Luzia da Guia Oliveira 

Executado: Móveis Romera Ltda Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Dos autos observo que o Exequente foi 

intimado para indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de extinção, conforme consta na id. 11571553 e 23444959. 

Entretanto, denota-se que o Exequente não cumpriu com a diligência que 

lhe competia e desde então o feito encontra-se paralisado, sem qualquer 

providência. De acordo com o § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Isto posto, 

com fundamento no § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON VASCONCELOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002145-04.2019.8.11.0086 Reclamante: WADSON VASCONCELOS DE 

MORAIS Reclamado: VERDE TRANSPORTES LTDA I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de questões preliminares, passo à apreciação do mérito. 

II - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O Autor ajuizou a presente ação 

indenizatória por danos morais contra a empresa de transportes, 

informando que no dia 12/07/2019 utilizou os serviços da Ré para o seu 

deslocamento de Nova Mutum/MT até a cidade de Castanheira/MT, com 

parada em Lucas do Rio Verde/MT, sendo que o horário previsto para 

embarque inicial seria às 06h15min com chegada ao destino final às 

16h00min, entretanto, informou que o serviço foi prestado com mais de 

duas horas de atraso, sem qualquer tipo de auxilio ou informações aos 

passageiros. Aduz que adquiriu a passagem da Requerida pois tinha um 

compromisso na cidade de Castanheira/MT às 18h00min do dia 

12/07/2019, contudo, em virtude do atraso, ficou impossibilitado de chegar 

no horário do seu compromisso previamente agendado, o que impediu a 

sua participação do evento, afirmando que, além de prejuízo financeiro, 

experimentou um enorme desgaste de seu nome perante dos participantes 

da assembleia. Assim, requereu a procedência do pedido, com a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Por sua vez, a Demandada apresentou contestação aduzindo a 

inocorrência de dano imaterial a ser indenizado, uma vez que o atraso no 

transporte do Autor ocorreu em razão de um acidente de trânsito 

acontecido na BR 163, que gerou um grande congestionamento de 

veículos na pista, o que demonstra que a demora não foi por culpa ou 

desleixo da empresa. Ainda, relata que embora a pista tenha ficado 

interditada, o atraso do ônibus para a chegada em Nova Mutum/MT foi por 

pouco tempo, tendo o ônibus chegado em Lucas do Rio Verde/MT por 

volta das 09h40min. Assevera que não possui rota de transporte para a 

cidade de Castanheira/MT, e que a passagem adquirida pelo Requerente 

foi para o destino de Lucas do Rio Verde/MT, não tenho ainda o Autor se 

desincumbido de provar o suposto compromisso e atraso. Por fim, 

assegura a excludente de responsabilidade quanto ao atraso no 

embarque, tendo este ocorrido por caso fortuito e força maior, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisando os documentos apresentados 

na peça inaugural vislumbro que o Reclamante não aportou aos autos 

qualquer elemento comprobatório de que o atraso noticiado na inicial – e 

não negado expressamente pela Ré em sua contestação – tenha 

efetivamente caracterizado o dano imaterial arguido pelo Requerente. 

Ainda, verifica-se que a passagem adquirida pelo Autor, no valor de R$ 

29,33 (vinte e nove reais e trinta e três centavos), tem como destino final a 

cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e não Castanheira/MT, como noticiado 

por este. Também, em que pese o suposto evento mencionado, entendo 

que este não comprovou com exatidão a sua participação no aludido 

compromisso, posto que o documento apresentado no Id. 23082022 não 

possui identificação, tampouco o Requerente demonstrou ser a pessoa 

indicada no referido convite. Ademais, mesmo que se sustentasse a tese 

Autoral, o que não ocorreu, tenho que, conforme alegado pelo próprio 

Demandante, o suposto atraso foi de duas horas, sendo que estava 

inicialmente prevista a sua chegada na aludida cidade as 16h00min, ou 

seja, conclui-se que, embora havendo o atraso mencionado, não houve 

embaraço ao seu comparecimento no evento. Entendo que o simples fato 
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de a viagem de ônibus ter atrasado em duas horas, não tendo o Autor 

comprovado com exatidão que sofreu algum prejuízo em virtude da 

demora, não é passível de gerar dano moral. Aliás, o atraso de duas horas 

em viagem de ônibus intermunicipal, ao contrário do que afirma o Autor, é 

perfeitamente compreensível, podendo ocorrer por excesso de trânsito, 

condições climáticas desfavoráveis, bloqueio na estrada, acidente de 

trânsito como noticiado pela Demanda, e inúmeros outros fatores, sobre 

os quais todo o consumidor que utiliza de serviços de transporte 

intermunicipais está sujeito. O Requerente não comprovou que a demora 

incomum na viagem tenha lhe gerado qualquer espécie de aborrecimento 

além de se “atrasar” cerca de 2 horas. É consabido que no contrato de 

transporte existe uma relação de consumo, nos termos do artigo 3°, § 2°, 

do CDC, uma vez que a Ré é concessionária de serviço público (artigo 173 

da CF) e tem a obrigação de fornecer um serviço adequado, eficiente e 

seguro, respondendo, a propósito, pelos danos causados aos 

passageiros em caso de má prestação do serviço, conforme a previsão 

do artigo 22, parágrafo único, do CDC. No caso, ainda vale destacar que a 

responsabilidade da concessionária é objetiva, independentemente de 

apuração de culpa. Todavia, ante a ausência de provas mínimas no feito 

com relação ao dano, em que pese a relação se regule com base no CDC, 

a situação narrada nos autos não se molda para caracterizar danos 

morais. Saliento que para o instituto da responsabilidade civil assumir sua 

feição de aplicabilidade, ressarcindo a vítima pelos morais alegados, 

revela-se necessário a presença dos requisitos, elementos ou 

pressupostos que configuram a responsabilidade civil, quais sejam: a 

conduta (ação ou omissão), o dano efetivo, o nexo de causalidade entre o 

fato e o dano e fator de imputação (responsabilidade subjetiva ou 

objetiva). Não há qualquer prova de que a parte Autora tenha, 

efetivamente, sofrido algum dano passível de indenização, que, no caso 

em tela, não é inerente à conduta (in re ipsa), sendo imprescindível a 

demonstração efetiva de que, com o atraso no trajeto, tenha o Autor 

passado por constrangimento extraordinário. Saliento que, mesmo diante 

da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do 

ônus probatório, incumbia ao autor a produção de provas sobre os danos 

sofridos. Entendo que tal situação não passou de mero transtorno e 

dissabor na vida cotidiana do Requerente, não sendo hábil para causar 

abalo/prejuízo aos seus direitos de personalidade (CF/88, art. 5º, inciso X) 

e, logicamente, incapazes de gerar o dano extrapatrimonial alegado. 

Corroborando, RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO 

CARACTERIZADA. VIAGEM TERRESTRE DE CERCA DE 2.500 KM. 

ATRASO DE APROXIMADAMENTE 05 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO 

FINAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008195570, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em: 11-12-2018). Portanto, tem-se que o 

Demandante não fez qualquer prova quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do artigo 373, I 

do CPC. Pela análise dos fatos apresentados, verifico que não restou 

configurado um dos pressupostos basilares para a incidência da 

responsabilidade civil, qual seja, o dano efetivo, portanto, não tendo 

ocorrido qualquer espécie de dano pela conduta praticada pela Ré, não há 

o que se falar em indenização por danos morais, sendo que a 

improcedência do pedido, é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1001166-42.2019.8.11.0086 Reclamante: Jardel da Silva Nunes 

Reclamada: Vivo S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De inicio, opino pela homologação da 

desistência do Recurso Inominado, nos termos da petição de id. 30957764. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 30950170), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado 

o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001175-04.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VIVIANE PEREIRA GOMES REQUERIDO: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento e a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Passo a 

analisar o mérito. Viviane Pereira Gomes ingressou com a presente Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais em face de Iresolve Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 
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em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

dos débitos, afirmando serem as anotações restritivas legítimas, por se 

tratar cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. 

Todavia, as alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu 

provas de que os valores objetos dos apontamentos junto aos órgãos de 

proteção ao crédito são devidos, deixando de carrear aos autos o 

contrato entabulado entre a Reclamante e o suposto cedente do crédito, 

documento este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a 

constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBTIO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrida. 2. Na cessão de crédito a prova da 

legalidade da negativação depende da apresentação do contrato firmado 

entre o consumidor e empresa cedente, bem como do contrato de cessão, 

o que não ocorreu no caso em análise. 3. Débito declarado inexigível. 4. 

Ainda que comprovada a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, o apontamento negativo preexistente afasta o dano 

moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJMT, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018). E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. No 

mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram 

comprovados ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. O dano moral é in reipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, considerando que decorreram mais de 03 

anos entre a data da negativação e a data da propositura da ação e, 

ainda, a inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, tenho por bem fixar 

indenização por danos morais, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Inaplicável no presente caso a disposição da 

Súmula 385 do STJ, posto que não há negativação preexistente. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002828-41.2019.8.11.0086 Reclamante: NELDI PIRES Reclamado: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência 

do juizado especial, arguida pela Reclamada, face à necessidade de 

produção de prova pericial, porquanto não se trata de causa complexa 

que demandaria realização de perícia técnica, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis à formação de juízo de convicção. 

Superada a análise da preliminar aventada, passo à apreciação do mérito. 

III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, 

promovida em face da Energisa S/A, alegando a parte Autora, em síntese, 

que a Requerida realizou inspeção no medidor de energia da sua unidade 

consumidora de energia nº 6/646782-3, e após emitiu faturas de 

recuperação de consumo nos valores de R$ 640,02 (seiscentos e 

quarenta reais e dois centavos), e R$ 1.948,52 (um mil novecentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) cada, por ter 

constatado desvio de energia no ramal de entrada, caracterizado pela 

empresa como anormalidade. Deste modo, sustenta que o procedimento 

foi realizado de forma unilateral pela Requerida, sendo indevidos os 

valores cobrados. Por fim, requer a procedência da ação para que seja 

determinada a readequação do valor cobrado, reduzindo para a média de 

consumo mensal. A Reclamada, em sua defesa, afirma que foi realizada 

vistoria e foram detectadas irregularidades na medição de consumo da 

unidade consumidora da Reclamante, razão pela qual, foram emitidas 

faturas de recuperação de consumo em atenção ao que dispõe a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando legítimo o débito apurado. 

Ainda, esclarece que a possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia, em razão do débito originado da recuperação de consumo, está 

em consonância com a tese fixada pelo STJ no REsp 1.412.433-RS. Por 

fim, pugna pela improcedência da ação. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a vistoria foi desempenhada 

na unidade consumidora nº 6/646782-3 em 20/09/2018, oportunidade em 

que o aparelho medidor foi analisado e regularizado pois, segundo consta, 

havia desvio do ramal de entrada (Termo de Ocorrência e Inspeção nº 

682880 - Id. 28827799). Em que pesem às alegações da Autora, verifico 

que há vários documentos acostados pela Reclamada que demonstram 

que houve desvio de energia no ramal de entrada da UC que alimenta o 

imóvel da parte Autora, inclusive com o registro fotográfico (Id. 28827799). 

Desse modo, não se afigura a hipótese de declaração de inexistência de 

débito, haja vista que os fatos alegados, por si só, não se constituem em 

motivo suficiente para o deferimento do pleito. Outrossim, os documentos 

acostados pela Reclamada, juntamente com o consumo registrado no 

medidor de energia da parte Autora, demonstram que o consumo nos 

referidos períodos não estava regular, sendo possível a recuperação do 

consumo. Nesse sentido, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA 

ELÉTRICA ( DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA 

NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias 

para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou 

faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 

414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia 

elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a 

apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a 

inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o 

qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor 

com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o 

histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 

04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser 

maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito. 

(N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Assim, 

não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Destaco, ainda, que a parte 

Autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, ônus que lhe 

incumbia, a teor do disposto no art. 373, I do CPC. A incidência da Lei 

8.078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova, 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII). Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Deste modo, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da Reclamante, na 

medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Entretanto, não 

obstante a existência da pendência de tal obrigação, não cabe o corte do 

fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, 

devendo a empresa fornecedora de energia utilizar-se das medidas 

judiciais adequadas para exigir o pagamento pela consumidora. Neste 

sentido, muito embora seja a consumidora responsável pelo consumo de 

energia não pago, assiste a ela o direito de não ter interrompido o 

fornecimento dos serviços, tendo em vista que se trata de débito antigo 

(recuperação de consumo). Corroborando, RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPAMENTO 

DE MEDIÇÃO COM AVARIA. PRODUTOR RURAL. CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA SAZONAL, NOTORIAMENTE MAIS ELEVADO NOS MESES DE 

IRRIGAÇÃO DA LAVOURA DE ARROZ. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO 

QUE DEVE CONSIDERAR A MEDIA DE CONSUMO NO MESMO PERÍODO DO 

ANO POSTERIOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA RELATIVA À 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO 

EM RAZÃO DO DÉBITO DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71007628910, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/06/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007628910 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 20/06/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018). Grifei. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para o fim de 

julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, 

ficando VEDADA, no entanto, a suspensão do serviço em razão do não 

pagamento do valor devido a título de recuperação do consumo. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase, em consonância com os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001038-22.2019.8.11.0086 Reclamante: AMANDA GRACIELE FILITE 

Reclamada: OI BRASILTELECOM I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Em síntese, a Reclamante alega ter firmado um acordo com a 

operadora Demandada, para o pagamento em três prestações, ficando 

estipulado os vencimentos para os dias 25/03/2019, 07/05/2019 e 

07/06/2019, respectivamente. Afirma que a Requerida se comprometeu a 

retirar o nome da Autora junto aos órgãos restritivos de crédito em até 05 

(cinco) dias úteis após o pagamento da primeira parcela da concordata. 

Contudo, aduz que embora tenha quitado o contrato firmado, a Ré manteve 

seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito e que a retirada 

do seu nome se concretizou somente após o deferimento do pedido liminar 

nestes autos, ocorrido após 06 (seis meses) do requerimento judicial. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência de débito, pela condenação 

da Requerida para proceder com a retirada dos seus dados junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como pelos danos morais suportados. 

A Reclamada, por sua vez, afirma que o débito que originou a restrição do 

nome da Autora é referente aos meses de julho, agosto e setembro de 

2017, deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de 

serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte 

nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que de fato houve a 

negociação dos valores inadimplidos, tendo a Requerente pago os débitos 

negociados, no entanto, aduz que a Autora pagou em atraso a primeira 

parcela do acordo, que vencia em 25/03/2019. Assim, somente houve a 

baixa da restrição no dia 09/05/2019, após o pagamento da segunda 

parcela do referido ajuste, sustentando que a baixa ocorreu dentro do 

período previsto e nos termos acordados. Pois bem. Analisado o processo 

e os documentos que o instruem, verifico que embora a Reclamante 

estivesse, de fato, inadimplente na data da inclusão de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito, as faturas inadimplidas foram 

posteriormente quitadas, após a formalização do acordo entre as partes. 

Imperioso destacar que apesar de a Autora ter adimplido a primeira 

parcela com 04 (quatro) dias de atraso, em 29/03/2019, as demais 

prestações foram pagas no prazo acordado, no entanto, a exclusão dos 

dados desta junto ao órgão de proteção ao crédito somente se efetivou 

após o deferimento do pedido liminar, conforme se denota da 

manifestação da própria Ré, que noticia o cumprimento da determinação 

judicial – Id. 26495910. Assim, adotada contra a consumidora restrição de 

ordem comercial, ou simplesmente não tendo sido ela em prazo razoável 

excluída após o cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de 

embasar édito reparatório. Ademais, vale frisar que é incumbência do 

CREDOR providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do 

devedor em cadastro de proteção ao crédito quando paga a dívida. Nesse 

sentido, o código de defesa do consumidor assim dispõe: Art. 43. O 

consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais 

e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 

fontes. (...) § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 

dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 

eventuais destinatários das informações incorretas. (grifei) Ainda, este é 

o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 548 

STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a 

partir do integral e efetivo pagamento do débito. No mesmo sentido, 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO 

EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, 

SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido".2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). grifei Deste 

modo, os danos que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou 

seja, independem de demonstração, de maneira que, por evidente, não há 

que se exigir da Reclamante prova manifesta dos gravames, cuja 

reparação postula. Além do mais, é sempre útil lembrar que a 

responsabilidade que incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de 

consumo/serviços é objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, presumido. 

Corroborando, APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O 

valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0000526-33.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO 

QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.A 

recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou 

demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do seu nome 

nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a manutenção da inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e 

enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código 

Civil, bem como artigo 14, do CDC.3.Ressalte-se ser desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.4.Com 

relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia 

arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao 

caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

grifei Deste modo, sendo ilícita a conduta do Reclamado que manteve 

indevidamente o nome da Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

depois de quitada a dívida, a obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da ação e o faço para CONDENAR o Reclamado a compensar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase, em consonância com os artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000983-71.2019.8.11.0086 Reclamante: ANDERSON BARBOSA 

RODRIGUES TURELA Reclamado: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, o primeiro Demandado aduz que 

a peça inaugural é inepta, pugnando pelo julgamento do feito sem 

resolução do mérito, sob alegação de que os valores pleiteados pelo Autor 

já foram restituídos a ele. Rejeito, pois, a preliminar aventada, posto que o 

pedido inaugural se funda no suposto pagamento indevido do boleto 

referente à parcela de outubro/2018 do consórcio, tendo o Autor 

requerido o ressarcimento do valor pago. Ademais, as alegações iniciais 

do Réu não se sustentam, tendo em vista que os valores que aduz ter 

restituídos dizem respeito à contemplação do consórcio, consequência 

lógica e obrigacional do seu dever perante o consumidor participante, em 

nada se confundindo com os valores aqui pleiteados. Superada a análise 

da questão preliminar, passo à apreciação do mérito. III - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Assevera o Autor que possui relação contratual com o Primeiro 

Demandado, consistente na participação de cota de consórcio, qual efetua 

os pagamentos regularmente através de boletos bancários enviados à sua 

residência. Afirma que há alguns meses as cobranças não foram 

enviadas ao seu endereço, e, sendo assim, se utiliza do aplicativo 

fornecido pelo banco para a emissão dos boletos. Assegura que no mês 

de outubro de 2018, como de costume, efetuou a impressão da cobrança 

por meio do aplicativo do Banco Bradesco, e efetuou o pagamento do 

boleto no valor de R$ 814,39 (oitocentos e quatorze reais e trinta e nove 

centavos), contudo, após alguns dias passou a receber ligações de 

cobranças para o pagamento da parcela do referido mês, ao passo que 

foi cientificado à instituição bancária que já havia adimplido com a 

prestação, tendo esta informado, entretanto, que não constava no sistema 

o aviso do pagamento. Assim, após ter recebido as cobranças, o Autor 

verificou que no comprovante do boleto emitido constava como banco 

destinatário o segundo Requerido – Banco Santander-, apesar de ter 

impresso o boleto no sítio eletrônico do banco que possui relação 

comercial. Afiança ainda que, para não ser impedido de emitir as próximas 

faturas mensais, teve que efetuar novamente o pagamento da parcela 

referente ao mês de outubro/2018, através de um boleto enviado pela 

assessoria de cobrança do Bradesco, cobrado no valor de R$ 936,51 

(novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos). Por fim, 

afirma que registrou um Boletim de Ocorrências, bem como buscou 

resolver o problema no Procon local, no entanto não obteve êxito em seu 

intento, requerendo, na oportunidade, a condenação dos Requeridos a 

devolverem o valor pago indevidamente, no valor de R$ 814,39 (oitocentos 

e quatorze reais e trinta e nove centavos), em dobro, bem como a 

condenação destes pelos danos morais experimentados. O Primeiro 

Demandado aduz, em sua defesa, que não recebeu o valor adimplido pelo 

Autor em 10/10/2018, tendo em vista que consta claramente no 

comprovante juntado aos autos que destinatário do valor é o Banco 

Santander, afiançando que somente recebeu os valores pagos 

posteriormente pelo Requerente, em 14/11/2018, cujo pagamento foi 

integralizado na cota consórtil. Ainda, assevera que a cota foi 

contemplada por lance na assembleia geral, em 15/06/2016, o que conferiu 

ao Requerente o direito de utilizar o crédito inicialmente contratado. Por fim, 

pugna pela improcedência dos pedidos autorais, posto que ausente a 

má-fé do banco perante o consumidor. O Segundo Requerido, por sua 

vez, afirma a ausência de sua responsabilidade no caso, posto que os 

fatos reclamados se referem a boleto emitido pelo próprio Autor no site 

que não pertence ao Banco Santander. Afiança que o valor foi repassado 

ao credor que estava identificado pelo código de barras do boleto 

informado, não sendo o banco o beneficiário da quantia, já que atuou 

somente como intermediário da transação bancária. Por derradeiro, 

ressalta que o Autor não comprovou o nexo de causalidade entre a 

conduta praticada pelo Santander e o suposto prejuízo suportado, 

inexistindo, portanto, ato ilícito praticado por este que embasaria a sua 

condenação nos danos almejados. Pois bem. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, na qual o Reclamado encontra-se mais apto a provar 

o insucesso da demanda do que o Reclamante em demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Da análise dos autos verifica-se que incontroversa a fraude que vitimou o 

Autor, ensejando o despojamento do valor de R$ 814,39 (oitocentos e 

quatorze reais e trinta e nove centavos). Ainda, se vislumbra que a 

‘armadilha’ foi realizada por meio da utilização de boletos bancários 

emitidos pelo sítio eletrônico da Instituição Financeira, primeiro Réu, sendo, 

irrefragável neste ponto, posto que o referido boleto, juntado no Id. 

19826315, consta o nome e demais dados deste. Não há dúvidas que, 

nesse caso, cabia ao Banco que disponibilizou o serviço aos seus 

clientes, zelar pela segurança das transações, empregando mecanismos 

que pudessem impedir a atuação de fraudadores. Conquanto as 

Instituições Financeiras sustentem que a responsabilidade seria do Autor, 

chama a atenção o fato de a fraude aqui examinada tratar-se de evento 

cotidiano na rotina dos Réus - inclusive com números expressivos de 

demandas no judiciário sobre casos semelhantes-, que, ao que tudo 

indica, os Bancos não adotam qualquer providência capaz de impedir tais 

situações. A responsabilidade civil das partes Rés é de natureza objetiva, 

e tem por fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que coloca um produto ou serviço no mercado, disso 

auferindo vantagens financeiras, deve suportar os ônus decorrentes 

desta atividade. Com efeito, cabe aos Demandados a prova das 

excludentes elencadas no § 3º do art. 14 do CDC, a fim de afastar o dever 

de indenizarem. Como dito, a fraude no boleto constante no Id. 19826315, 

com vencimento em 10/10/2018, é fato incontestável. Disso resulta que, 

efetivamente, não houve a contabilização do pagamento efetuado pelo 

Autor. Nesse contexto, ainda vale anotar que o código de barras da 

cobrança é o mesmo constante no comprovante de pagamento anexado 

ao Id. 19826314. Por outro lado, a adulteração do boleto, diversamente do 

que alegado pela defesa, não é de fácil percepção, visto que nele está 

gravado o logotipo do banco conveniado e o nome do Réu como cedente, 

além dos dados do Autor. De toda a sorte, ainda que adulterado o meio de 

pagamento, o sistema informatizado do banco, segundo Requerido, não foi 

capaz de impedir a fraude, devendo, com isso, os Requeridos, e não ao 

Autor, assumirem os prejuízos causados a este. Cabe ressaltar que a 

jurisprudência é uníssona no sentido de que o fornecedor responde, 

independentemente de culpa, pela fraude em boletos de pagamento, posto 

que é responsável pela segurança dos meios de pagamento 

disponibilizados. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO 

FORNECEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMISSÃO DE 

BOLETO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

INEXISTÊNCIA. - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade do recurso, se 

a apelação preenche os requisitos de sua admissibilidade, indicando os 

motivos de fato e de direito inerentes ao recurso - A responsabilidade dos 

fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, 

independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos 

danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços 

que prestam - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula 479)- Não 

cabe condenação nas penas por litigância de má-fé, se a conduta da 

parte não se se enquadra nas hipóteses previstas art. 80 do Código de 

Processo Civil de 2015. (TJ-MG - AC: 10000190245092001 MG, Relator: 

Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 

27/06/2019) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL BLOQUEIO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO PAGO ATRAVÉS 

DA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DEVER DE 

INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O 
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MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. VERBA INDENIZATÓRIA 

ARBITRADA COM MODERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". (Art. 14 do 

CDC); 2. "O ônus da prova incumbe: ...II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". (Art. 373, II do 

CPC); 3. "Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável (Art. 42 do CDC); 4. "Cuidando-se de 

fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de 

indenizar" (Enunciado Sumular nº 94); 5. As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias". (Sumula 479 do STJ); 6. "A verba indenizatória do dano moral 

somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" 

(Enunciado Sumular nº 343); 7. Hipótese que versa sobre cobrança 

indevida de fatura de cartão de crédito paga através do internet banking; 

8. Bloqueio do Cartão de Crédito e negativa de autorização de compras 

efetuadas pelo autor. 9. Alegação de fraude que não afasta a 

responsabilidade do fornecedor. 10. Devolução, em dobro, dos valores 

pagos indevidamente. 11. Verba reparatória fixada em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

12. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do 

artigo 85, § 11, do CPC. 13. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 

(TJ-RJ - APL: 03427960320158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA 

CIVEL, Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 

31/05/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 01/06/2017) (grifei) A jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça também tem entendido que os Bancos respondem pela 

falta de segurança nos serviços que prestam, pois tal segurança é 

inerente à atividade bancária. No caso, houve falha na prestação de 

serviços e os Bancos não se desincumbiram de trazer elementos que os 

desonerassem de suas responsabilidades. Importante destacar que a 

existência de fraude quanto à emissão do boleto por terceiro fraudador 

não afasta o nexo de causalidade, pois os danos causados ao lesado 

advêm diretamente do risco da atividade, nos termos do art. 927, 

parágrafo único do Código Civil, in verbis: Art. 927. (...) Parágrafo único. 

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. No mesmo sentido é o teor da Súmula nº. 479, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça qual apreende que “As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias”. De tudo se conclui que o valor pago pelo Autor 

deve ser restituído, em dobro, consoante regras insculpidas no artigo 42, 

parágrafo único do CDC, pelas Instituições Financeiras, pois, neste caso, 

a responsabilidade de ambas é solidária, como medida de rigor. 

Corroborando, AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. 

ADULTERAÇÃO DA LINHA DIGITÁVEL E DO CÓDIGO DE BARRAS DO 

BOLETO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO REALIZADA 

PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FRAUDES OCORRIDAS NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DEVIDA A REPARAÇÃO 

PELOS DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA 

NEGOCIAÇÃO, QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. ARTIGO 

7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. (...) Sentença reformada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação nº. 1002337-62.2017.8.26.0223, 

Rel. Des. Afonso Bráz, j. 29.09.2017). AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DO BOLETO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DE PARTE DO CORRÉU ITAÚ. DESCABIMENTO CADEIA DE 

CONSUMO RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS 

PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. FRAUDE DO BOLETO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE TENDO EM VISTA A CULPA EXCLUSIVA DO 

CONSUMIDOR E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DESCABIMENTO FRAUDE CONSTATADA -Requerido que não se 

desincumbiu de seu ônus probatório. Ademais, instituições financeiras que 

respondem objetivamente por danos gerados por fraudes e delitos 

praticados por terceiros em operações bancárias Inteligência da Súmula 

479 do C. STJ Danos morais configurados Quantum indenizatório fixado 

em R$ 8.000,00 Razoabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO 

PROVIDO” (Apelação nº. 1012281-06.2016.8.26.0100, Rel. Des. Renato 

Rangel Desinano, j. 20.09.2017). Ressalta -se que responsabilização 

solidária dos Corréus decorre de regra expressiva, prevista no Código de 

Defesa do Consumidor, artigo 25, § 1º. Resta evidenciada a falha na 

prestação do serviço por parte dos Promovidos, em razão de fraude 

cometida no código de barras no boleto pago pelo Requerente, fazendo 

com que este desembolsasse, juros e correção monetária, novamente a 

quantia referente à mesma cobrança já adimplida, devendo, portanto, os 

Réus repararem os danos a ele causados, pois estes, sem dúvida, 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Nesse sentido, APELAÇÃO 

CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. BOLETO IMPRESSO NO 

SITIO ELETRONICO. FRAUDE CONFIGURADA. AMEAÇA DE NÃO 

RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. - Versa a causa sobre ação de obrigação de 

fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada em 

razão de suposta falha na prestação do serviço decorrente de fraude na 

emissão de boleto em sítio eletrônico da ré e pagamento em duplicidade. - 

Na hipótese, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude na 

emissão de boleto de site da empresa ré e o pagamento por duas vezes 

da mensalidade de julho/2015 pela autora, o que ensejou a 

responsabilidade da ré pelos danos eventuais causados. - No presente, a 

empresa ré Apelada agiu com desídia no sentido de que ao ser informada 

da fraude, ocorrida em seu endereço eletrônico com emissão de boleto 

falso e mesmo com as reclamações da autora, continuou a cobrar pela 

mensalidade referente ao mês de julho/2015, mesmo ciente do pagamento 

pela autora de fatura fraudada emitida em seu sitio eletrônico. A parte ré 

poderia ter solucionado a questão de forma administrativa. - Somado a 

isso, a parte ré efetuou ameaça de não renovação de matrícula por falta 

de pagamento de mensalidade paga em decorrência de fraude, o que 

certamente causou a autora ansiedade e aflição. - Observe-se, que em 

razão de tal ameaça, a autora foi privada de valor de sua subsistência, eis 

que ao não efetuar novamente o pagamento da mensalidade de julho de 

2015, poderia ser impedida de continuar seus estudos. - Ademais, a 

autora ao imprimir boleto de sitio eletrônico da ré e pagá-lo, visando 

cumprir com sua obrigação pecuniária, confiando na autenticidade e 

regularidade dos documentos existentes no local, teve sua expectativa 

frustrada, causando decepção e angústia ante o valor considerável 

despendido, R$831,41. - Dano moral configurado. Deve o magistrado 

considerar as peculiaridades do caso concreto. Verba indenizatória fixada 

no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), compatível com critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. - Impondo-se assim, em consequência, 

a condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$700,00 (setecentos reais) na 

forma do art. 82, § 2º; art. 85, §§ 1º e 8º do CPC/15. PARCIAL 

PROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00366675220158190002 RIO 

DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) 

grifei. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do preceito 

insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil, in verbis: Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O arbitramento do 

dano moral deve levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade. Não 

pode ser excessivo, enriquecendo sem causa o ofendido, tampouco 

irrisório, amesquinhando o instituto e estimulando o ofensor à reincidência. 

Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, 

combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. IV- 
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DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – 

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, a restituírem ao Requerente o 

valor pago indevidamente, que perfaz a quantia de R$ 1.628,78 (mil 

seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), já calculado em 

dobro, devendo ainda o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

e acrescido de juros legais de 1% a.m, a incidirem a partir do desembolso. 

2 - CONDENAR os Requeridos, solidariamente, a indenizarem o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ELZA DE FARIAS ROSSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001580-40.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARTA ELZA DE FARIAS 

ROSSONI REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTO E 

OPINO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta por 

MARTA ELZA DE FARIAS ROSSIN em desfavor de LOJAS AVENIDAS S.A 

e CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Sem adentrar ao 

mérito da causa, cumpre salientar que o ponto controvertido reside nas 

cobranças de anuidades e demais serviços embutidos nas faturas do 

cartão Club+, contratado pela Autora, já que a existência de relação 

jurídica entre as partes é incontroversa. Afirma a Autora que não 

contratou os serviços que lhe estão sendo cobrados nas faturas do 

cartão Club+, e que jamais teve ciência da aquisição de tais produtos no 

momento da contratação do crédito. As Reclamadas, por suas vezes, 

afirmam que a Requerente tem ciência da origem das cobranças, posto 

que esta contratou os serviços de seguro e taxas de anuidade do cartão 

fornecido, apresentando, para tanto, os documentos que, em tese, foram 

assinados pela Autora no momento da formalização do contrato. Pois bem. 

Analisando os autos, forçoso reconhecer que somente a prova pericial 

técnica (perícia grafotécnica), ante as peculiaridades da espécie, será 

capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom 

desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Não há como 

precisar se a assinatura constante nos contratos, trazidos pelas 

Requeridas em suas defesas, foi ou não efetuada pela Autora. Ainda, o 

manejo do recurso pericial neste caso se faz imprescindível, vez que, 

além da Autora negar que as assinaturas constantes nos documentos 

apartados do contrato de cartão de crédito foram por ela registradas, 

tem-se que um dos documentos exibidos na defesa das Rés apresenta 

data distinta à da contratação dos serviços de cartão de crédito pela 

Autora. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei dos 

Juizados Especiais, extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: Art. 51 (...) II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta 

Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo reconhecendo da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com os 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO MACHADO JAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1001089-04.2017.8.11.0086 Reclamante: João Helio Machado Jaques 

Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 31528838] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informa os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 31536184], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000381-17.2018.8.11.0086 Reclamante: Janete de Sousa Pereira 

Reclamada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento e a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Janete de Sousa Pereira 

em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado referente a um débito que alega 

desconhecer, argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou 

danos morais. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da Reclamante e apresentou provas suficientes da existência 

do débito por meio dos documentos que vieram anexados, mormente pela 

nota fiscal (id. 17579342) e pela Ficha Cadastral (Id. 17579341), 

devidamente assinada pela Reclamante junto à Natura, do qual o 

Reclamado é cessionário do crédito, informação corroborada pelo 

competente instrumento de cessão de crédito (Id. 17579351). Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência à 

Reclamante da cessão do crédito pela Caixa Econômica Federal ao 

Reclamado, tal fato, por si só, não elide a obrigação da Reclamante em 

saldar a dívida e ao Reclamado de cobrar pelo crédito regularmente 

cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE 

DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação da Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 
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o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-73.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA PEREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

8010059-73.2014.811.0086 Reclamante: Davina Maria Perez Reclamada: 

Oi Móvel S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com arrimo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em 

face de Oi Móvel S.A. Pois bem, no dia 29 de junho 2016, o Juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento da 

recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras seis empresas 

pertencentes ao mesmo grupo, ficando a Executada impedida de efetuar 

qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao pedido, fora do plano 

de recuperação judicial. Ademais, nos termos do art. 59 da Lei 

11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica na novação dos 

créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação original 

através da constituição de uma nova obrigação, sujeitando o devedor e 

todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente 

que a competência para dar prosseguimento a presente execução é da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A 

Exequente apresentou cálculo no valor de R$ 4.193,55 (quatro mil e cento 

e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), na data de 

10/08/2017, do qual a Executada foi intimada para pagar ou apresentar 

impugnação, tendo a Executada manifestado concordância com o cálculo 

apresentado. Ante a concordância da Exequente, opino pela homologação 

do cálculo no valor de R$ 4.193,55 (quatro mil e cento e noventa e três 

reais e cinquenta e cinco centavos), conforme consta na id. 9370799. Isto 

posto, opino pela EXTINÇÃO do feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil, devendo o 

credor habilitar sem crédito junto ao Juízo Recuperacional. Expeça-se 

Certidão de Crédito de acordo com o cálculo apresentado na id. 9370799. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Paulo José Zioli (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

TEREZA DE PAULA DE ANDRADE OAB - 630.663.431-20 

(REPRESENTANTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001076-34.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ ZIOLI REPRESENTANTE: TEREZA 

DE PAULA DE ANDRADE REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Opino pelo 

acolhimento do pedido de retificação do polo passivo da demanda, 

devendo consta como Reclamada Embratel Tvsat Telecomunicações Ltda. 

Proceda a Secretaria com as alterações junto ao PJE. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Repetição de Indébito em Dobro, Danos Materiais e Pedidos de Tutela de 

Urgência Antecipada Inaudita Altera Pars proposta por Espólio de Paulo 

José Zioli em desfavor de Embratel Tvsat Telecomunicações Ltda. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a parte reclamante que o falecido Paulo José Zioli era assinante do 

serviço de TV por Assinatura da Reclamada, sendo os pagamentos 

realizados por débito em conta bancária. Aduz que o titular da assinatura 

faleceu e os descontos continuaram a ser efetuados. Informa que entrou 

em contato com a reclamada, informando o falecimento do titular do 

serviço, porém o serviço não fora cancelado. Desta forma, propôs a 

apresente ação requerendo repetição de indébito, danos materiais e 

morais. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações 

da inicial, sustentando, em síntese, que o marido da autora, titular do 

contrato 021/078253212, faleceu na data de 23.05.2017, entretanto, 

somente em 25.06.2018 foi solicitado o cancelamento do contrato, 

conforme áudio acostado aos autos. Aduz que solicitou o 

encaminhamento da certidão de óbito, via email, para proceder ao 

cancelamento do serviço, entretanto, tal documento não fora enviado. Ao 

final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem, analisando detidamente 

os autos, observo que os fatos alinhavados não são verossímeis, ante a 

ausência de prova do suposto ilícito perpetrado pela Reclamada. Os 

documentos carreados com a inicial não oferecem sustentáculo mínimo ao 

pleito, uma vez que cabia a Reclamante encaminhar a referida certidão de 

óbito à Reclamada, para que esta pudesse interromper o fornecimento do 

serviço, cancelando o contrato. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESAUTORIZAÇÃO DE 

PESSOA PARA EFETUAR COMPRA – NÃO COMPROVAÇÃO DE 

ADIMPLÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO 

EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE 

A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado 

nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Sentença reformada para julgar improcedente a 

ação. Recurso conhecido e provido. (N.U 8012166-73.2013.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) 

Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 20298210]. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

parte por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDICEIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000755-67.2017.8.11.0086 Reclamante: Maria Claudiceia dos Santos 

Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 16409151] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informa os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 31462220], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000286-84.2018.8.11.0086 Reclamante: Juliano da Silva Cruz Reclamada: 

Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 15765694] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30412369], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000982-86.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LETICIA GOMES DE ARAUJO 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II - PRELIMINARES A Reclamada pugna, preliminarmente, pela 

sua ilegitimidade passiva, sob a justificativa que somente o fabricante do 

produto pode ser responsabilizado por defeitos e vícios, sendo este 

também o responsável pelo conserto do bem. Entretanto, rejeito o pleito, 

tendo em vista que incidem no caso concreto as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, pois a Autora se enquadra na condição de 

consumidora e a Requerida na condição de fornecedora, diante do que 

dispõem os artigos 2º e 3º, caput e § 1º, do referido Código; eis que 

restou demonstrada a existência de relação de consumo entre as partes, 

conforme documentos juntados pelo Reclamante no Id. 19823321. Da 

mesma forma, também de acordo com o citado Códex, todos aqueles que 

fazem parte da cadeia de fornecedores respondem solidariamente perante 

os consumidores por danos causados a esses. Com isso, a Promovida é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Nesse 

sentido, para os casos de vício do produto (art. 18 e seguintes CDC), 

como ocorreu na espécie, o Código de Defesa do Consumidor determina 

que respondem, solidariamente, tanto o comerciante, quanto o fabricante 

do produto, senão vejamos: Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 
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consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Grifei. Não bastasse, 

o art. 7º, parágrafo único, da mesma legislação, assim estabelece: Art. 7° 

Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de 

tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios 

gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo 

mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Grifei. Como se 

vê, o Código de Defesa do Consumidor estabelece sistema de 

responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, 

alcançando a todos que de alguma forma tenham participado da relação, 

justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de 

produção/distribuição dos bens e dos serviços oferecidos ao mercado de 

consumo. Sendo assim, os fabricantes, na qualidade de fornecedores, 

são responsáveis pela qualidade dos produtos e serviços que colocam no 

mercado e devem garantir a boa funcionalidade daqueles, sob pena de 

serem responsabilizados por eventuais danos que desses venham 

decorrer. Do mesmo modo, no que tange ao comerciante, não é demais 

ressaltar que, além de o produto ter sido adquirido em seu 

estabelecimento, foi a própria Requerida (Carlos Saraiva Imp. E Com. Ltda) 

quem ofereceu e efetivou a venda do produto à Autora, não podendo 

alegar que não tenha participado desta relação. Por fim, afasto a preliminar 

de incompetência do juizado especial, arguida igualmente pela Reclamada, 

em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção, e assim o faço com sustentação nos artigos 5º e 6º da Lei 

9.099/95. Superadas as análises das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Trata-se de demanda em que a parte Autora busca a restituição do valor 

despendido pela compra de uma Lavadora de Roupas, marca: Arno, 

modelo: Lavete 10Kg, no importe de R$ 399,00 (trezentos e noventa e 

nove reais). Aduz que adquiriu o bem durável em 31/12/2018, entretanto, 

passados alguns dias, ao utilizar o produto pela segunda vez, este 

apresentou defeito. Informa que após a constatação do vício entrou em 

contato com a Requerida, em 25/01/2019, para o conserto do produto, 

que, por sua vez, informou que o assistente técnico iria até a residência 

da Autora, em até 10 dias, para prestar a assistência. Assegura, 

entretanto, que após o prazo combinado, o técnico não compareceu, e, 

conforme ajustado com a vendedora, a Requerente levou o produto até o 

estabelecimento da Ré, sendo posteriormente comunicada para retirar a 

lavadora da loja e buscar a assistência técnica através da fabricante 

Arno, vez que esta é a responsável pelo conserto. Relata que buscou 

resolver o problema junto ao Procon local, qual concedeu o prazo de 30 

(trinta) dias para que a Reclamada efetuasse o conserto da máquina, 

contudo, mesmo após expirado o prazo imposto, a Ré não compareceu 

para reparar o bem. Assim, diante da narrativa posta, requer a 

condenação da Requerida para restituir o valor pago pelo produto, 

devidamente corrigido, bem como para indenizar pelos danos morais 

experimentados. A Requerida, por sua vez, afirma que a Autora não 

oportunizou a comprovação do vício, uma vez que o produto não foi 

levado para a assistência técnica e não consta nos registros da loja 

alguma reclamação da consumidora acerca do caso. Ainda, relata que, 

tratando de vício de fabricação, a responsabilidade é do fabricante, e que 

prestou os serviços com eficiência, inexistindo responsabilidade sua 

acerca dos fatos narrados, pugnando, ao final, pela improcedência da 

ação. Pois bem. Não se pode olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, empresa dotada de toda a possibilidade de produção 

de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação 

ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. O que se vislumbra no presente caso é a Requerida 

imputando a responsabilidade pelo vício do produto ao fabricante, quando, 

na verdade, há responsabilidade solidária no presente caso. A 

Demandada não juntou nenhuma prova demonstrando que tentou 

solucionar o conflito de interesse, tampouco impugnou os documentos 

apresentados pela parte Requerente, em relação à Reclamação registrada 

no Procon local. A Promovente apresentou provas comprovando que 

buscou realizar o conserto do produto, seja diretamente em contato com a 

Primeira Demandada, ou administrativamente com o registro de 

Reclamação junto ao Procon, porém, ainda assim, a Requerida não se 

dispôs a reparar o vício, uma vez que sequer realizou visita técnica para 

constatação do defeito. Não se sustenta a tese da defesa quando esta 

afirma que a Autora não enviou o produto à assistência técnica para a 

constatação do defeito; à uma, porque justamente a pretensão autoral 

reside neste ponto, pois a Requerente afirma que a Ré não aceitou 

consertar produto, tampouco indicou a assistência técnica para tanto, à 

outra que, o Procon notificou a empresa Demandada para cumprir com os 

termos da Reclamação, não podendo agora a Ré vir a juízo alegar o 

desconhecimento dos fatos. A Reclamante produziu um mínimo de prova 

material exigido para comprovar a relação contratual de consumo, a 

aquisição do produto, e a reclamação quanto ao defeito, cumprindo com o 

ônus que lhe incumbia. Em que pese as alegações da Reclamada, não 

poderia a consumidora ser prejudicada pela ausência de assistência 

técnica, também não pela deficiência de solução do problema. Assim, 

resta provado que a Requerida, além de não respeitar o prazo legal de 30 

(trinta) dias para sanar o vício, conforme determina o artigo 18 do CDC, 

não realizou a troca do produto, e, não sendo sanado o vício, a 

Requerente tem o direito à restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, conforme determina o artigo 18, §1º, do CDC, 

in verbis: Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; grifei. Desta feita, 

ante a inexistência de alguma causa de exclusão de sua responsabilidade, 

como previsto no artigo 12, § 3º, do CDC, pois nada comprovou nesse 

sentido, a Reclamada deverá ser compelida a restituir o valor pago pelo 

referido produto, no importe de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove 

reais), acrescido da atualização monetária. Igualmente, os danos morais 

são devidos, diante de todo o desgaste, transtorno, da sensação de 

impotência e da humilhação experimentados pela consumidora, que 

percorreu dias tentando solucionar o impasse, e assim poder fazer uso do 

bem pelo qual pagou. Na hipótese vertente, tal frustração alcança a 

extensão do dano moral, pois o produto viciado trata-se de bem de 

consumo que influi diretamente no dia a dia de quem dele se utiliza. Assim, 

privada a parte Autora do direito à utilização do bem, e, ainda coberto pela 

garantia, a demora injustificada no seu conserto configura atitude lesiva, 

capaz de causar dano moral. Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral 

experimentado pela Reclamante e o nexo de causalidade, resta 

caracterizado o dever de indenizar. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - CONDENAR a 

Reclamada a restituir a Reclamante o montante de R$ 399,00 (trezentos e 

noventa e nove reais), valor este que deverá ser devidamente corrigido e 

acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso; 2 - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) à Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir do evento danoso. Por oportuno, DETERMINO que a Reclamada 

proceda, caso queira, à coleta do produto, Lavadora de roupa, marca: 

Arno, modelo: Lavete 10Kg, ML60, cor: branca, 127V, objeto da demanda, 

perante à Reclamante no endereço indicado na exordial, devendo entrar 

em contato com esta para agendar a retirada, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de perdimento do bem. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de 
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Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000840-19.2018.8.11.0086 Reclamante: Claudir Falabretti Reclamado: Itaú 

Unibanco S.A. e Jociel Angelo de Lima. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento e a produção de novas provas. Não verifico 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Declaração 

de Inexistência de Débito c.c Danos Morais, Danos Materiais e Tutela 

Antecipada proposta por Claudir Falabretti em desfavor de Itau Unibanco 

S.A. e Jociel Angelo de Lima. Alega o Reclamante que no mês de junho de 

2010 vendeu um veículo Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, 

Renavan 750726105, placa DDA0491/PR, cor cinza, para o Sr. Jociel 

Angelo de Lima. Relata que o referido veículo foi financiado pelo Banco 

Itaú em nome do Reclamado Jociel, entretanto, os reclamados não 

efetuaram a transferência do veículo junto ao Detran, continuando em 

nome do reclamante. Aduz que há débitos junto ao Detran, bem como, seu 

nome foi inscrito na dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, por dividas 

de IPVA. Ao final, pugna seja determinada a transferência do veículo para 

o nome de Jociel Ângelo de Lima, bem como, requer indenização por 

danos materiais e morais. Pois bem, nota-se que o Reclamado Jociel 

Ângelo de Lima foi regularmente citado, consoante se infere da Certidão 

do Oficial de Justiça anexado a id. n. 21886967, não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco, apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. O Reclamado Itaú Unibanco S.A., embora 

tenha comparecido em audiência, apresentou contestação 

intempestivamente, tornando-se revel. Pois bem. É entendimento 

sedimentado em nossos tribunais que a transmissão da propriedade do 

veículo ocorre com a tradição, mesmo que não tenha sido realizado o 

procedimento administrativo de comunicação de venda previsto no art. 

134, do Código de Trânsito Brasileiro, junto ao Detran-MT. Quanto a 

transmissão da propriedade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

decido que: EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO SENTENÇA – 

PENHORA DE VEÍCULO – COMPRA E VENDA – TRADIÇÃO E POSSE DO 

BEM – PROVADA – FRAUDE DAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAL NÃO 

COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA EMBAGADA – ART. 373, II DO 

CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar de 

bem móvel, a TRADIÇÃO é suficiente para transmitir a propriedade, ainda 

que as devidas anotações não sejam feitas no órgão de trânsito. Cabia à 

apelante/embargada comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do apelado/embargante. (N.U 

0002352-55.2015.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, 

Publicado no DJE 18/03/2019) E ainda: RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VEÍCULO 

ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À 

ALIENAÇÃO - MITIGADA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E 

PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante 

comunique a venda do VEÍCULO ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob 

pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a 

alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da 

mitigação da norma quando comprovada a alienação do VEÍCULO, ainda 

que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a TRADIÇÃO 

do bem. 2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de 

demonstrar a alegada venda do VEÍCULO em setembro/2010, conforme se 

verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o 

afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos 

débitos vencidos desde a referida data. 3. Com relação aos débitos de 

IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, 

incide sobre a propriedade do VEÍCULO, a qual se transmite pela 

TRADIÇÃO. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada 

ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se 

transmite ao adquirente. 4. Recurso da parte autora conhecido e 

parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e não 

provido. (N.U 0500743-45.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/04/2019, 

Publicado no DJE 03/04/2019) O Reclamante aportou aos autos extrato do 

DETRAN onde consta inclusive que o veículo fora alienado fiduciariamente 

pelo Itaú ao Sr. Jociel, o que demonstra a tradição. Assim, a transmissão 

do bem restou evidente, devendo ser declarado a inexistência de 

propriedade do Reclamante em relação ao veículo Renault/Scenic 2.0, 

ano/modelo 2000/2001, Renavan 750726105, placa DDA0491/PR, cor 

cinza.. Demonstrada a tradição, inexiste relação tributaria entre a 

reclamante e o Estado de Mato Grosso e o Detran após a data da tradição, 

razão pela qual a transferência dos débitos ao Reclamado Jociel é medida 

que se impõe. Quanto ao pedido de Danos Materiais, opino pela sua 

improcedência, uma vez que não há nos autos nenhum documento capaz 

de demonstrar que o reclamante tenha efetuado o pagamento dos débitos 

posteriores a venda do veículo. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Contudo, considerando todos os transtornos 

suportados pelo Reclamante, mormente pela impossibilidade de efetuar a 

transferência do veículo ante a alienação registrada pelo Reclamado Itau 

Unibanco, que deveria ter regularizado a propriedade do bem antes de 

registrar o gravame sobre ele, causando maiores prejuízos ao 

Reclamante, resta claro a ocorrência do dano moral indenizável, somente 

em relação ao Itaú Unibanco, porque esse deu causa a não transferência. 

Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que tange a 

quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 [dez mil reais], quantia 

esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado Itaú Unibanco de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC, para: DECLARAR que houve a transferência pela tradição de 

propriedade do veículo Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, 

Renavan 750726105, placa DDA0491/PR, cor cinza, na data de 

17/06/2010, da parte autora Claudir Falabretti para parte ré Joceil Angelo 
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de Lima, condenando os requeridos a regularizar o veículo perante o 

Detran/MT a situação do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser 

arbitrada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para aquele que deu causa 

a não transferência. CONDENAR o Reclamado ITAU Unibanco a pagar à 

parte Reclamante o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde 

o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, 

a partir da citação válida. Oficie-se ao DETRAN para que proceda ao 

cancelamento de taxas, multa, licenciamento e qualquer cobrança no nome 

de Claudir Falabretti, CPF nº 717.857.019-91, referente ao veículo 

Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, Renavan 750726105, placa 

DDA0491/PR, cor cinza, a partir da data de 17/06/2010, devendo serem 

transferidos a Joceil Angelo de Lima. Oficie-se ao Estado de Mato para 

que proceda ao cancelamento da inscrição do Reclamante na dívida ativa, 

devendo todos os débitos a partir da data de 17/06/2010, referentes ao 

veículo Renault/Scenic 2.0, ano/modelo 2000/2001, Renavan 750726105, 

placa DDA0491/PR, cor cinza, serem transferidos a Joceil Angelo de Lima. 

Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta 

fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto 

de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para homologação, nos termos do 

art. 40 da mesma Lei. Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de 

seus procuradores. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1001065-05.2019.8.11.0086 REQUERENTE: BRUNA NAHM REQUERIDO: 

FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO E ASSISTENCIA A ESCOLA DE 

MED DO RJ E HOSPITAL GAFFRE REQUERIDO: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA I – RELATÓRIO Dispensado 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Segunda Requerida, em 

razão da inexistência de capacidade jurídica da Casa. É certo que Poder 

Legislativo possui capacidade processual, porém restrita à discussão de 

prerrogativas funcionais e direito próprios inerentes à instituição, não 

abrangendo questões de ordem patrimonial e extrapatrimonial. O saudoso 

jurista Hely Lopes Meirelles deixou importantíssima lição a respeito do 

tema: “A Câmara, não sendo pessoa jurídica, nem tento patrimônio próprio, 

não se vincula perante terceiros, pois lhe falece competência para 

exercer direitos de natureza privada e assumir obrigações de ordem 

patrimonial.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6. ed. 

atual. Malheiros: São Paulo, 1993. p. 444/445). O raciocínio jurídico aqui 

adotado tem respaldo na orientação emanada do Superior Tribunal de 

Justiça, a saber: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR 

PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. PÓLO PASSIVO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de 

Justiça possui jurisprudência uniforme no sentido de que as assembléias 

legislativas possuem personalidade judiciária, e não jurídica, o que as 

permite estar em juízo tão somente na defesa de seus interesses 

institucionais. Precedentes. II - Nos termos da Súmula 83 desta Corte, "Não 

se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.". III - Agravo 

interno desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 590873 AP 2004/0031938-4, 

Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 28/09/2004, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 08/11/2004 p. 275). AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS POR 

SERVIÇOS PRESTADOS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. PÓLO PASSIVO. 

LEGITIMIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ. ILEGITIMIDADE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA LOCAL. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. Esta Corte 

Superior de Justiça registra já o entendimento no sentido de que a 

Assembleia Legislativa Estadual tem legitimidade para figurar no polo 

passivo de relação processual tão-somente na defesa de seus direitos 

institucionais, concernentes à sua organização e funcionamento. Em se 

tratando de ação destinada à cobrança de parcelas remuneratórias, 

devidas ao autor, por serviços prestados à Assembléia Legislativa, resta 

afastada a sua legitimidade passiva, atraindo, em conseqüência, a do 

Estado-membro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo 

regimental improvido. (STJ - 6ª Turma. AGA n. 388114 / AP. Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido. j. 18.02.2002). Não obstante, prossegue a decisão em 

relação à primeira Reclamada, FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO E 

ASSISTENCIA A ESCOLA DE MED DO RJ E HOSPITAL GAFFRE - FUNRIO. 

Ainda em sede de arguições preliminares ao mérito, a primeira Requerida 

requer o sobrestamento do feito em razão dos fatos aqui expostos 

coadunarem com a Repercussão Geral reconhecida no RE nº 662405/AL, 

ainda pendente de julgamento, apontando como fundamento a garantia da 

ordem jurídica, evitando o conflito de decisões. Com amparo no artigo 6º 

da Lei 9.099/95 e nos entendimentos das Cortes Superiores, rejeito a tese 

arguida pelo Demandado, posto que, embora o Supremo Tribunal Federal 

ter reconhecido a existência de Repercussão Geral na questão suscitada 

no RE apontado, não foi determinado pelo Ministro Relator a suspensão de 

processos análogos em todo o território nacional. Sobre o assunto, o 

Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, assim entende: REPERCUSSÃO GERAL. ART. 

1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO AOS RECURSOS QUE IMPUGNAM 

ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973, COM REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA ANTES DO ADVENTO DO CPC/2015. 

SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO DOS PROCESSOS COM 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, CONFORME DECIDIDO PELO STF 

EM QO NO RE 966.177/RS. (...) 8. No tocante à interpretação do art. 1.035, 

§ 5º, do CPC/2015, visa-se saber se tal norma determina ou não a 

suspensão automática dos processos cuja repercussão geral é 

reconhecida. 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a 

controvérsia ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria 

do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacando que a suspensão do 

processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é 

decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o 

relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou 

não tal sobrestamento. 10. Especificamente sobre o Tema 309 da 

repercussão geral em análise, o Ministro Dias Toffoli, em recente decisão 

(DJe 19.12.2016), indeferiu pedido de sobrestamento formulado com base 

no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, por entender que a repercussão geral 

não implica paralisação instantânea e inevitável de todas as ações que 

versem sobre a mesma temática do processo- piloto. 11. Não se 

desconhece a finalidade da repercussão geral – instituto voltado à 

uniformização de jurisprudência e à preservação da segurança jurídica. 

Contudo, haja vista a redação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, entendo 

que o citado dispositivo estabelece apenas orientação para o relator, mas 

não imposição de sobrestamento. Caso a lei quisesse injungir a 

suspensão automática, bastaria prever que o reconhecimento da 

repercussão geral impusesse a paralisação do trâmite de todos os 

processos pendentes relativos à matéria, no território nacional; (STJ - 

Recurso Especial nº 1.202.071/SP – Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado 

em 01/02/2019). grifei. Ainda, a Reclamada levanta o pedido de 

indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de comprovante 

de endereço em nome do Reclamante. Contudo, afasto a preliminar 

aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal de MT, 

decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado 

abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
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INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial(...). (TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018). No que 

tange à ilegitimidade passiva alegada pela Ré, igualmente a rejeito, posto 

que a banca examinadora responsável pela execução de concurso 

público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na 

qual se pretende indenização por danos materiais e morais, sob a 

alegação de que a anulação da prova decorreu de sua falha na prestação 

de serviços, tendo esta responsabilidade pela lisura do certame. Superada 

as análises das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais, na qual a Autora alega que sofreu prejuízos 

decorrentes da anulação do concurso público para o cargo de Assistente 

Legislativo, ocorrido na cidade de Boa Vista /RR, tendo em vista as 

despesas tidas com passagem aérea, hospedagem e taxa de inscrição, 

as quais contabilizam um total de R$ 2.069,34 (dois mil e sessenta e nove 

reais e trinta e quatro centavos), afirmando ainda que a situação por ela 

experimentada ultrapassa a barreira do mero dissabor, requerendo, além 

do ressarcimento dos valores gastos, a indenização por danos morais. A 

Demandada, por sua vez, relata que inexiste responsabilidade a ser 

imputada a ela, posto que o cancelamento da prova foi uma decisão do 

Ente contratante, sendo certo que no caso está amparada pela excludente 

de responsabilidade decorrente da culpa de terceiros e o exercício regular 

de direito. Ainda, assevera que não há ato ilícito na sua conduta que 

possa embasar a condenação pelos danos pleiteados, bem como inexiste 

prova nos autos acerca do prejuízo de ordem moral que a Autora alega ter 

sofrido. Com relação ao dano material pleiteado, a Reclamada assegura 

que não restaram comprovados, pugnando pela improcedência da ação, e 

como pedido contraposto, requer a condenação da Autora nas penas por 

litigância de má-fé. Pois bem. Com efeito, o dever de indenizar decorre do 

preceito insculpido no artigo 186 do Código Civil, que prescreve: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. No caso em tela, restou incontroverso a ocorrência de 

violação em um dos envelopes com as provas a serem aplicadas no 

concurso em questão. Ainda que a Demandada alegue que o 

cancelamento do certame foi decisão da Assembleia Legislativa daquele 

Estado, é certo que a anulação ocorreu em virtude de suspeita de 

fraudes, o que necessariamente, após investigações, seria o 

desdobramento correto para o caso. A responsabilidade pela lisura e 

execução do certame, em todas as suas fases, principalmente no dia da 

aplicação da prova, é de responsabilidade da organizadora contratada. 

Entendo que na demanda em questão restou caracterizada a 

responsabilidade da Ré, proveniente de sua negligência, imprudência e 

imperícia, que deveria tomar todas as precauções necessárias a evitar a 

abertura de qualquer envelope, quais sejam, fazendo o transporte de 

modo adequado, utilizando material mais resistente para fabricação dos 

envelopes em questão, ou qualquer outra providência necessária. Assim, 

diante da irregularidade no concurso público que implicou sua anulação, e 

tendo a Autora/candidata optado por não se submeter novamente ao 

certame em questão, incontroverso o dever de reparação pelos prejuízos 

causados tocante ao valor pago pela inscrição do concurso público. 

Concernente aos danos materiais oriundos do transporte e hospedagem, 

entendo não ser cabível o pleito de condenação da Ré, neste ponto, posto 

que no item 16.7 do edital dispõe que: “As despesas relativas à 

participação em todas as fases do Concurso e à apresentação para os 

exames da perícia médica dos candidatos que se declararem com 

deficiência e para os exames pré admissionais correrão às expensas do 

próprio candidato.” (grifei). Descabida, pois, a indenização por danos 

materiais oriundos das despesas de transporte e hospedagem, diante da 

vinculação da candidata às normas editalícias e da sua opção em realizar 

concurso em unidade da federação diversa de onde reside, mesmo ciente 

da possibilidade de cancelamento e/ou alteração das datas previstas em 

edital. Em relação aos danos extrapatrimoniais pleiteados, entendo que o 

cancelamento de prova de concurso público, em virtude de violação das 

regras e princípios de direito administrativo que regem o certame, por si 

só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade. No caso, 

apesar de haver o cancelamento da prova, não houve qualquer situação 

excepcional capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade. 

A Autora, assim como todos os outros candidatos do certame, passou 

pela situação de comparecer ao local de prova e se deparar 

posteriormente com o seu cancelamento. Tal evento não extrapola o limite 

do mero aborrecimento e, por si só, não é caracterizador de dano moral. 

Nesse sentido, APELAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRELIMINARES REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO 

PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DA PROVA. PREVISÃO DE DATA PROVÁVEL 

NO EDITAL. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DE ATO ILÍCITO. TUMULTO DE CANDIDATOS. CAUSA DETERMINANTE. 

DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA 

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A banca examinadora responsável pela execução de concurso público 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se 

pretende indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que 

a anulação da prova decorreu de sua falha na prestação de serviços. Não 

há necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito 

Federal e a pessoa jurídica de direito privado, banca organizadora do 

concurso, se a autora insurge-se apenas contra atos praticados pela 

referida banca. Assim, se apenas a referida banca ocupa o polo passivo 

da demanda, não há que se falar em incompetência do Juízo cível. 

Preliminares de ilegitimidade e de incompetência passiva rejeitadas. 2. 

Após a inscrição para participação em certame público, o candidato passa 

a ter mera expectativa de direito quanto à concretização da realização das 

provas na data inicialmente designada, havendo certa margem de 

discricionariedade da banca organizadora na fixação da referida data, 

inicialmente prevista como ?data provável? no edital. 3. Na hipótese 

vertente, houve atraso na entrega dos malotes com as provas em um dos 

locais de prova. Impacientes, alguns candidatos promoveram tumulto e 

violaram o sigilo das provas, inviabilizando a continuidade da realização da 

prova do concurso público para provimento dos cargos da carreira de 

assistência social do Distrito Federal. A par de tal quadro, não foi 

constatado o ato ilícito da banca organizadora do certame, tampouco o 

nexo de causalidade, capaz de gerar danos indenizáveis. 4. Não é 

possível a indenização por danos materiais se foi escolha do candidato 

participar do certame no Distrito Federal, embora resida em outro estado 

da federação, ciente da possibilidade de alteração da data da prova 

prevista em edital. 5. De igual modo, não merece prosperar o pedido de 

indenização por danos morais, pois além da inexistência de ato ilícito 

praticado pela demandada, a anulação da prova não caracterizou fato 

excepcional a ensejar violação aos direitos da personalidade da 

demandante. 6. Recurso interposto pela parte autora conhecido e 

desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. (TJ-DF 

07163525620198070001 DF 0716352-56.2019.8.07.0001, Relator: 

SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

grifei. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E 

MORAL. CANCELAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. Ação objetivando a condenação dos 

réus ao pagamento de indenização por dano moral e material em 

decorrência do cancelamento do concurso público para o qual o autor se 

inscreveu. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido 

determinando tão somente a devolução da taxa de inscrição. Apelação da 

parte autora buscando a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por dano moral. O cancelamento do concurso um mês antes da realização 

da prova não tem o condão de gerar dano moral. Expectativa de direito 

que traduz mero aborrecimento e desapontamento da vida cotidiana. 

Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00033425620128190046 RIO DE JANEIRO RIO BONITO 1 VARA, Relator: 

BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEXTA 
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CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. 

REPARAÇÃO DOS DANOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 

DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. Demonstrada a irregularidade no 

concurso público promovido pelo município réu que culminou com a 

anulação do certame, impõe-se o dever de reparação à devolução da 

despesa com a inscrição no certame. DANOS MORAIS. NÃO 

RECONHECIMENTO. Hipótese dos autos em que os transtornos 

decorrentes da anulação do concurso público não autorizam a 

condenação por dano moral. Tal situação não constitui fato bastante para 

autorizar dever de indenizar a título de danos morais. (TJ-RS - AC: 

70046444733 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 28/03/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/04/2012). Desse modo, em razão de a Reclamante não 

haver logrado êxito em caracterizar a ofensa aos seus direitos da 

personalidade, a improcedência do pedido, neste ponto, é medida que se 

impõe. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé, pugnado pela Reclamada, entendo que não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pelo reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da segunda Reclamada, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, e, consequentemente em relação a esta, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

moldes do artigo 485, VI Código de Processo Civil. Em relação à 

Reclamada FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO E ASSISTENCIA A 

ESCOLA DE MED DO RJ E HOSPITAL GAFFRE, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais para: 1 - CONDENAR a Reclamada FUNDACAO APOIO A 

PESQUISA ENSINO E ASSISTENCIA A ESCOLA DE MED DO RJ E HOSPITAL 

GAFFRE a restituir à Reclamante o valor de R$ 100,00 (cem reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso. Outrossim, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Primeira 

Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

1002526-12.2019.8.11.0086. Requerente: Fernando Pereira de Sousa 

Requerido: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Fernando Pereira de Sousa em desfavor de Vivo S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia 

espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, no caso, o 

Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a 

Reclamada apresentou arquivo mp3 com gravação de atendimento cuja 

voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, a Reclamada apresenta 

áudios como prova da contratação do serviço telefônico, de outro lado, o 

Reclamante afirma não reconhecer a voz nos arquivos. Ou seja, para que 

se resolva o conflito, imperioso constatar se a voz, de fato, pertence ao 

Reclamante, isso, por meio do competente exame espectrográfico. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: CIVIL. 

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO 

DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O VÍNCULO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A pretensão do 

autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos extrapatrimoniais 

decorrentes de inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito. Relata que tomou conhecimento da negativação ao efetuar uma 

compra em um estabelecimento comercial, bem como que desconhece a 

existência da dívida, porquanto não possui vínculo contratual com o banco 

recorrido. A sentença ora revista julgou improcedente o pedido inicial e 

procedente o pedido contraposto, ao acolher a tese defensiva de 

existência de relação contratual entre as partes. Mencionou como ratio 

decidendi a documentação apresentada pelo recorrido em contestação, a 

destacar o extrato de utilização do cartão de crédito, a celebração de 

acordo de parcelamento e a gravação telefônica na qual o consumidor, 

supostamente, confirma os dados solicitados pela preposta do banco. II. 

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais suscitada de ofício. 

Por existir controvérsia acerca da veracidade da gravação telefônica 

acostada pelo recorrido, ante a impugnação específica tanto em réplica 

quanto em sede recursal, e a alegação de ocorrência de fraude, forçoso 

concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) para averiguar se a 

voz constante na gravação é realmente a do consumidor. Somente por 

meio dessa complexa prova técnica (espectograma da voz) será possível 

concluir pela existência, ou não, de vínculo contratual entre as partes. 

Precedente: TJDFT, Acórdão nº 538645, 2ª Turma Recursal, DJE 

05.10.2011. Recurso conhecido. Preliminar de complexidade suscitada de 

ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). 

Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de 

recor rente  venc ido (Le i  n .  9 .099/95,  Ar t .  55) . (TJ-DF 

07042939820178070003 DF 0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

técnica complexa para comprovar a autenticidade da voz nos áudios 

apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, 

II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1000787-04.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO BARBOSA DE 

SOUSA NETO REQUERIDO: NAIARA CRISTINA CARDOZO REQUERIDO: 

DETRAN - MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 
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9.9099/95, em consonância com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. II – 

PRELIMINARES Inicialmente registra-se que não são aplicados os efeitos 

da revelia contra os Requeridos DETRAN - MATO GROSSO e ESTADO DE 

MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Ressalto que nos 

Juizados Especiais o instituto da revelia somente é reconhecido quando a 

parte Reclamada deixa de comparecer em audiência, e a confissão ficta 

se aplica diante da inércia quanto a apresentação da peça de defesa, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. Contudo, apesar de os Reclamados 

DETRAN - MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO não terem se 

apresentado à sessão de conciliação, por meio dos seus representantes 

legais, houve a exposição das respectivas contestações nos autos, 

tempestivamente. Ademais, em que pese os fatos expostos, o Código de 

Processo Civil, no artigo 349, dispõe que “ao réu revel será lícita a 

produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se 

faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais 

indispensáveis a essa produção.”. Rejeito, portanto, o pedido de 

decretação da revelia formulado pelo Autor na sessão de conciliação, em 

face da Autarquia e do Ente Federado. Entretanto, em relação à primeira 

Requerida NAIARA CRISTINA CARDOZO, por não haver nos autos 

justificativa plausível da sua ausência à audiência designada, declaro a 

revelia desta, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que, 

conforme explanado, deixou de comparecer à sessão de conciliação, 

consoante consta no Termo de audiência - Id. 20270857. No caso, a 

Primeira Demandada não apenas incorreu em revelia, mas, também, em 

confissão ficta, porquanto deixou de contestar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pelo Reclamante. Noutro giro, o 

Promovido DETRAN - MATO GROSSO arguiu a preliminar de inépcia da 

petição inicial, por faltar interesse processual do Autor em demandar 

contra a Autarquia estadual, face ao pedido juridicamente impossível 

formulado contra esta. Rejeito, pois, a preliminar arguida pelo Reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação e, consequentemente, 

instaurar o processo para alcançar o resultado que pretende. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Ainda, os Demandados DETRAN - MATO GROSSO e 

ESTADO DE MATO GROSSO aventaram a preliminar ilegitimidade passiva 

para figurarem como Réus no processo. A preliminar não merece 

prosperar. Com efeito, a presente ação apresenta dois pedidos distintos. 

O primeiro deles é a condenação da Ré NAIARA CRISTINA CARDOZO a 

efetuar a transferência do veículo para seu nome junto ao órgão de 

trânsito de seu domicílio, no caso o DETRAN-MT. O segundo pedido é que 

o DETRAN-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO, através da Secretaria de 

Estado de Fazenda, abstenham-se de efetuarem cobranças, no nome do 

Autor, dos débitos relacionados ao veículo. Nota-se que o DETRAN-MT e o 

ESTADO DE MATO GROSSO foram incluídos no polo passivo pelo fato de 

serem credores dos débitos relativos à multa, taxas e impostos incidentes 

sobre a motocicleta até a data de eventual transferência para o nome da 

primeira Requerida. De outro norte, a questão relacionada à transferência 

do veículo junto ao DETRAN-MT refere-se ao pedido formulado em face da 

Ré NAIARA CRISTINA CARDOZO e não aos demais litigados. Por esta 

razão, analisados os limites objetivos da lide, entendo que as preliminares 

de ilegitimidade passiva arguidas pelo DETRAN-MT e o ESTADO DE MATO 

GROSSO devem ser rejeitadas. Superadas as análises das questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual 

o Autor alegou que vendeu a motocicleta de marca Honda/CB 300R, 

placas NPG5677 à Primeira Requerida em 02/02/2016, tendo ambos 

pactuado que a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito ficaria 

sob responsabilidade da compradora, qual recebeu toda documentação 

necessária para efetivação da transferência. Sustentou que, após a 

entrega do bem à primeira Promovida, esta não quitou os tributos 

incidentes sobre o veículo, tampouco promoveu a transferência da 

motocicleta para seu nome, o que tem lhe causado vários transtornos. 

Assim discorrendo, requereu a condenação do Segundo e Terceiro 

Requeridos na obrigação de fazer concernente à transferência dos 

débitos vinculados à motocicleta para o nome da Primeira Requerida. 

Citado, o Segundo Promovido DETRAN-MT alegou que a realização da 

transferência do veículo deve ser observada e realizada pelo comprador 

do bem, no caso, a Primeira Requerida. Alegou ainda que não houve 

comunicação, pelo Autor- antigo proprietário da motocicleta, ao 

DETRAN-MT, assim, não há em que se cogitar a hipótese de condenação 

da autarquia no pleito requerido. O Terceiro Reclamado, ESTADO DE 

MATO GROSSO asseverou em sua peça de defesa que o Autor se 

absteve de comprovar cabalmente que houve a transferência do veículo e 

que o bem de fato foi vendido a um terceiro. Assim, sustenta que deve o 

Requerente permanecer como devedor tributário, na condição de 

contribuinte, já que, para todos os efeitos, não se desincumbiu do encargo 

de provar que o veículo não mais lhe pertencia ao tempo da ocorrência do 

fato gerador. Por derradeiro, afirma que o Autor tem a responsabilidade de 

comunicar a venda da motocicleta ao Detran-MT, nos termos da legislação 

vigente. Pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois 

bem. A parte Autora pleiteia a condenação da Ré NAIARA CRISTINA 

CARDOZO a promover a transferência do bem alienado, bem como o 

Primeiro e Segundo Requeridos à procederem a transferência dos débitos 

citados para o nome da Primeira Requerida, de fato proprietária do bem em 

questão. Primordialmente, cumpre assinalar que, em casos de 

transferência de propriedade de veículo, cabe ao adquirente providenciar 

a expedição do novo certificado de registro, no prazo de 30 (trinta) dias. É 

o que preceitua o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 

123 (...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 

proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. In 

casu, a alienação do veículo é fato incontroverso nos autos, tendo sido 

confirmada pela apresentação da Certidão expedida pelo Cartório do 2º 

Oficio, que atesta ter reconhecido as assinaturas do Autor e da Primeira 

Requerida no CRV, apresentando ainda a cópia autenticada do referido 

documento assinado, de modo que deve ser acolhido o pedido de 

condenação da Primeira Requerida NAIARA CRISTINA CARDOZO para 

providenciar a transferência da motocicleta. Importante ressaltar que, 

caso a Primeira Demandada não providencie a transferência, no prazo 

assinalado, por força do artigo 536 do CPC, este juízo determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

cumprimento. Comprovada a alienação, resta a discussão sobre a 

responsabilidade do vendedor pelos débitos relativos ao veículo após a 

venda. Assinalo, outrossim, que apesar da propriedade, para efeitos civis, 

depender apenas da tradição, no âmbito administrativo é necessária a 

comunicação, pelo anterior proprietário, ao DETRAN sobre a transferência 

do veículo, tendo em vista o que dispõe o artigo 134 do CTB. Veja-se: Art. 

134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Pela interpretação do dispositivo 

retromencionado, verifica-se, em síntese, que embora a transferência de 

propriedade dos bens móveis concretize-se pela tradição (artigo 1.267 do 

CC), a ausência da comunicação da alienação do veículo automotor ao 

DETRAN pelo antigo proprietário sujeita-o à responsabilidade solidária 

pelas infrações cometidas até a data da comunicação ou da efetivação do 

registro no órgão de trânsito. Mesmo não mais possuindo vínculo direito 

com a veículo e, consequentemente com os débitos relativos a este, o 

vendedor que não notificou o DETRAN, por força da lei (artigo 134 do CTB) 

é devedor solidário, conforme preceitua o artigo 265 do Código Civil, no 

sentido de que "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da 

vontade das partes". Diante disso, o vendedor tem responsabilidade 

solidária em relação às penalidades do veículo por ele alienado, até que 

efetue a comunicação da alienação ao órgão de trânsito. Neste sentido, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS, RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO 

DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. "Alienado veículo automotor sem que se 

faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, 

entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas 

infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da 

alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente. (...)" 

(REsp 1024815/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

7/8/2008, DJe 4/9/2008). Ainda sobre o tema, E M E N T A – APELAÇÃO 
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CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS ENCARGOS – 

MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS O NEGÓCIO JURÍDICO – 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR ISENTA ANTIGO PROPRIETÁRIO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 134 

do CTB, compete ao antigo proprietário, no caso de transferência de 

propriedade do veículo, encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

(...)" (TJ/MS -Apelação - Nº 0048474-09.2011.8.12.0001 - Relator – Exmo. 

Sr. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso) Grifei. Ocorre, entretanto, que 

esta responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro é restrita, pois refere-se apenas às penalidades 

relativas às infrações de trânsito, não se incidindo a todos os débitos do 

veículo. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ROUBO DE 

VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE À SEGURADORA - ART. 

134 DO CTN – APLICAÇÃO AOS CASOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE 

REQUERER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O 

ÓRGÃO DE TRÂNSITO - PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA, NA ESPÉCIE - 

RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS, NÃO 

RELACIONADOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, POSTERIORES À 

TRANSFERÊNCIA - RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - Embora o art. 

134 do Código Brasileiro de Trânsito atribua ao antigo proprietário a 

responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a 

transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as 

penalidades impostas, referida disposição legal somente se aplica às 

infrações de trânsito, não se estendendo a todos os débitos do veículo 

após a transferência da propriedade, tal como a cobrança de IPVA; II - 

Realizada a transferência da propriedade do veículo, incumbe ao novo 

proprietário requerer, perante os órgãos competentes, a emissão do novo 

Certificado de Registro do Veículo (art. 123, § 1º, I, do CTB), providência 

não adotada, in casu. III - Recurso especial improvido (REsp 938553/DF, 

Rel. MinistroMassami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe 

8/6/2009). Grifei. Ainda, a Súmula 585 do STJ prescreve que: A 

responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 

No caso dos autos, demonstrou o Autor que os débitos exigidos pelo 

Detran-MT referem-se a multa de infração de trânsito, licenciamento dos 

anos de 2016 à 2019, seguro obrigatório dos anos de 2018 e 2019. Os 

débitos cobrados pelo Estado de Mato Grosso são relacionados ao 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -IPVA dos anos de 

2016 à 2019. Assim, havendo nos autos comprovação de que a alienação 

ocorrera em 02/02/2016, a responsabilidade do Autor é solidária somente 

em relação à multa em razão da infração de trânsito ocorrida em 

01/03/2019, imposta no montante de R$ 293,47 (duzentos e noventa e tres 

reais e quarenta e sete centavos), de sorte que o pedido inicial deve ser 

rejeitado em relação a esse valor. Quanto aos débitos de IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório incidentes sobre o veículo, que não se 

referem a infrações de trânsito, não se pode impor ao Autor a 

responsabilidade pelo pagamento das respectivas quantias. Destarte, o 

pedido de que o DETRAN/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO se 

abstenham-se de cobrar tais dívidas do Autor e vincule os débitos ao 

nome da Primeira Requerida NAIARA CRISTINA CARDOZO deve ser 

acolhido neste ponto. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

Requerida NAIARA CRISTINA CARDOZO a providenciar a transferência da 

motocicleta descrita na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

trânsito em julgado da presente sentença. 2 - Caso não haja cumprimento 

da ordem judicial no prazo assinalado, com base no artigo 536 do CPC, 

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao DETRAN-MT ordenando a 

transferência do veículo automotor descrito na prefacial para o nome da 

Requerida NAIARA CRISTINA CARDOZO. 3 - Outrossim, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado em face do 

DETRAN-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de determinar 

que estes se abstenham de cobrar do Autor os débitos relativos ao IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório incidentes sobre o veículo automotor 

descrito na inicial, apurados após 02/02/2016, os quais devem ser 

transferidos para o nome da Requerida NAIARA CRISTINA CARDOZO. A 

presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/95, em consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002469-91.2019.8.11.0086 REQUERENTE: CILDA HELENA ALBRECHT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.9099/95, em consonância 

com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. II – PRELIMINARES Inicialmente 

registra-se que não são aplicados os efeitos da revelia contra o Requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do interesse 

público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Ressalto que 

nos Juizados Especiais o instituto da revelia somente é reconhecido 

quando a parte Reclamada deixa de comparecer em audiência, e a 

confissão ficta se aplica diante da inércia quanto a apresentação da peça 

de defesa, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. Contudo, apesar de o 

Reclamado não ter se apresentado à sessão de conciliação, por meio do 

seu representante legal, houve a exposição da contestação nos autos, 

tempestivamente. Ademais, em que pese os fatos expostos, o Código de 

Processo Civil, no artigo 349, dispõe que “ao réu revel será lícita a 

produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se 

faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais 

indispensáveis a essa produção.”. Noutro giro, o Promovido arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva para figurar com Réu no processo, 

posto que se trata de descumprimento contratual, em que cabe ao 

alienante responsabilizar o adquirente do veículo, pois este é o 

inadimplente na relação jurídica, e não o ente federado. Ainda, aventou 

que a responsabilidade exclusiva quanto ao procedimento de 

transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro 

obrigatório é do DETRAN/MT, em nada envolvendo o Estado de Mato 

Grosso, pois a legitimidade do Estado remanesce apenas quanto aos 

débitos de IPVA em nome do contribuinte. Acrescentou ainda que o 

DETRAN/MT, por ser autarquia estadual, detém personalidade jurídica e 

possui titularidade para execução de seus serviços, bem como 

legitimidade exclusiva para responsabilização por eventuais danos dele 

decorrentes. A preliminar não merece prosperar. Com efeito, em que pese 

todos os argumentos dispendidos pela Autora, a presente ação apresenta 

somente um pedido: a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa e a 

exclusão do protesto em nome da Requerente, em razão desta não mais 

ser a proprietária do bem, fato gerador do imposto e, por conseguinte, dos 

protestos cartorários. Nota-se que o ESTADO DE MATO GROSSO foi 

demandado no polo passivo pelo fato de ser credor dos débitos relativos 

às CDA’s nº 2017257611 e nº 2017284615, bem como ser ele o 

apresentante dos Protestos dos Títulos. Por esta razão, analisados os 

limites objetivos da lide, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO deve ser rejeitada. Superadas 

as análises das questões preliminares, passo à apreciação do mérito da 

demanda. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito e Sustação de Protesto, na qual a Autora afirma que em novembro 

de 2007 firmou com o Sr. Sergio Misiak contrato de compra e venda 
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referente ao veículo modelo 303199-FIAT/FNM 180, Placas ADS-4740, 

Renavan 518578798, em que comprador ser responsabilizou em 

transferi-lo para o seu nome. Todavia, em que pese o compromisso 

anteriormente firmado, o adquirente não cumpriu com o acordado, tendo a 

Autora ingressado com ação judicial para que ele fosse compelido aos 

pagamentos das multas de trânsito referente ao veículo, bem como se 

precedesse à transferência do bem. O processo foi tramitado neste juízo 

sob o nº. 8010066-02.2013.8.11.0086, tendo sido o comprador condenado 

na obrigação de fazer consistente em transferir o veículo em questão para 

o seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, bem como ao pagamento das 

multas relacionadas ao automóvel. Entretanto, apesar da Sentença 

condenatória em seu desfavor, o então requerido naqueles autos cumpriu 

somente parte da condenação, com o pagamento da quantia imposta, e 

não providenciou a transferência do documento do veículo para o seu 

nome até a propositura da presente ação. Assim, como há débitos 

inadimplidos vinculados ao automóvel, pretende a Autora a concessão de 

tutela antecipada para que o Ente Requerido efetue a exclusão do protesto 

das CDA’s 2017257611 e 2017284615, e no mérito a procedência da ação 

com a declaração de inexigibilidade das CDA’s e a exclusão definitiva o 

protesto. O Demandado, por sua vez, asseverou em sua peça de defesa 

que a Autora se absteve de comprovar cabalmente que houve a 

transferência do veículo e que o bem de fato foi vendido a um terceiro. 

Assim, sustenta que deve a Requerente permanecer como devedor 

tributário, na condição de contribuinte, já que, para todos os efeitos, não 

se desincumbiu do encargo de provar que o veículo não mais lhe pertencia 

ao tempo da ocorrência do fato gerador. Por derradeiro, afirma que a 

Autora tem a responsabilidade de comunicar a venda do veículo ao 

Detran-MT, nos termos da legislação vigente. Pugnando, ao final, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Cinge-se a controvérsia 

sobre a necessidade de declaração de inexigibilidade das CDA’s 

2017257611 e 2017284615, além da exclusão definitiva do protesto no 

nome da Reclamante, promovido pelo Reclamado, face aos débitos 

oriundos do veículo em questão. Ab initio, ressalto que, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a propriedade dos bens móveis se transfere mediante a 

entrega da coisa, ou seja, com a tradição do bem, conforme dispõe o 

artigo 1.267 e seu parágrafo único do Código Civil, sendo que o registro no 

órgão de controle administrativo de trânsito e de veículos é formalidade 

administrativa, cujo certificado não tem atribuição legal de conferir o 

domínio ou a propriedade do veículo automotor. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL - ART. 185 DO CTN- INOCORRÊNCIA - 

ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - 

VENDA DE VEÍCULO - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE MEDIANTE A 

MERA TRADIÇÃO- A alienação de bens promovida pelo executado em 

data anterior à instauração de processo de execução fiscal não constitui 

fraude à execução. - A propriedade das coisas não se transfere pelos 

negócios jurídicos antes da tradição, que pode ser definida como a 

entrega de bem móvel ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o 

domínio, sendo a tradição elemento fundamental para indicar a 

transferência da propriedade do bem móvel; o registro no órgão de 

trânsito, no caso de veículo, é mera formalidade administrativa. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.06.308.732-4/001 - 3ª Câmara Cível - Relator Des. 

Dídimo Inocêncio de Paula - DJ 05/03/2009.) grifei. INDENIZAÇÃO - 

NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE - 

CONFIGURAÇÃO - BEM MÓVEL - PROPRIEDADE - TRADIÇÃO - ACIDENTE 

DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - RESSARCIMENTO. Não é nula a 

sentença que apresenta fundamentação sucinta. No direito pátrio a 

transmissão da propriedade dos bens móveis se dá pela simples tradição, 

não sendo necessário o registro no órgão administrativo competente. A 

empresa contratante dos serviços é legitimada passiva para a ação de 

reparação de danos causados pela contratada a terceiros. Provados os 

lucros cessantes advindos do acidente de trânsito, impõe-se o dever de 

reparar o dano. (Tribunal de Alçada de Minas Gerais - Apelação Cível nº 

433.879-4 da Comarca de JUIZ DE FORA -5ª Câmara Cível - DJ 

06/05/2004) grifei. Compulsando os autos n° 8010066-02.2013.811.0086, 

em trâmite neste juízo, verifico que em 01/11/2007, inclusive na forma 

como constou da r. Sentença e não restou impugnado, houve a venda do 

bem ao Sr. Sergio Misiak. Nesse sentido, considerando que o adquirente 

recebeu o bem, pois referida alegação da Autora não foi contestada, foi 

proferida a Sentença que reconheceu a propriedade da parte Ré naqueles 

autos, a partir da aludida data, decisão está já transitada em julgado. Isto 

porque a propriedade do bem se transferiu com a tradição sendo o 

registro junto ao Órgão de trânsito questão administrativa. Assim, a 

declaração de propriedade proferida nos autos aqui citados é consectário 

do reconhecimento da tradição. Cumpre assinalar que, em casos de 

transferência de propriedade de veículo, cabe ao adquirente providenciar 

a expedição do novo certificado de registro, no prazo de 30 (trinta) dias. É 

o que preceitua o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 

123 (...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 

proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. 

Assinalo, outrossim, que apesar da propriedade, para efeitos civis, 

depender apenas da tradição, no âmbito administrativo é necessária a 

comunicação, pelo anterior proprietário, ao DETRAN sobre a transferência 

do veículo, tendo em vista o que dispõe o artigo 134 do CTB. Veja-se: Art. 

134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Pela interpretação do dispositivo 

retromencionado, verifica-se, em síntese, que embora a transferência de 

propriedade dos bens móveis concretize-se pela tradição (artigo 1.267 do 

CC), a ausência da comunicação da alienação do veículo automotor ao 

DETRAN pelo antigo proprietário sujeita-o à responsabilidade solidária 

pelas infrações cometidas até a data da comunicação ou da efetivação do 

registro no órgão de trânsito. Mesmo não mais possuindo vínculo direito 

com o veículo e, consequentemente com os débitos relativos a este, o 

vendedor que não notificou o DETRAN, por força da lei (artigo 134 do CTB) 

é devedor solidário, conforme preceitua o artigo 265 do Código Civil, no 

sentido de que "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da 

vontade das partes". Diante disso, o vendedor tem responsabilidade 

solidária somente em relação às penalidades do veículo por ele alienado, 

até que efetue a comunicação da alienação ao órgão de trânsito. Neste 

sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS, 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. "Alienado veículo 

automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da 

venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de 

solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran 

comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo 

adquirente. (...)" (REsp 1024815/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 7/8/2008, DJe 4/9/2008). Ainda sobre o tema, E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS 

ENCARGOS – MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS O NEGÓCIO 

JURÍDICO – IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR ISENTA ANTIGO 

PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos do art. 134 do CTB, compete ao antigo proprietário, no caso de 

transferência de propriedade do veículo, encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

(...)" (TJ/MS -Apelação - Nº 0048474-09.2011.8.12.0001 - Relator – Exmo. 

Sr. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso) Grifei. Ocorre, entretanto, que 

esta responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro é restrita, pois refere-se apenas às penalidades 

relativas às infrações de trânsito, não se incidindo a todos os débitos do 

veículo. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ROUBO DE 

VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE À SEGURADORA - ART. 

134 DO CTN – APLICAÇÃO AOS CASOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE 

REQUERER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O 

ÓRGÃO DE TRÂNSITO - PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA, NA ESPÉCIE - 

RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS, NÃO 

RELACIONADOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, POSTERIORES À 

TRANSFERÊNCIA - RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - Embora o art. 

134 do Código Brasileiro de Trânsito atribua ao antigo proprietário a 

responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a 

transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as 
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penalidades impostas, referida disposição legal somente se aplica às 

infrações de trânsito, não se estendendo a todos os débitos do veículo 

após a transferência da propriedade, tal como a cobrança de IPVA; II - 

Realizada a transferência da propriedade do veículo, incumbe ao novo 

proprietário requerer, perante os órgãos competentes, a emissão do novo 

Certificado de Registro do Veículo (art. 123, § 1º, I, do CTB), providência 

não adotada, in casu. III - Recurso especial improvido (REsp 938553/DF, 

Rel. MinistroMassami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe 

8/6/2009). Grifei. Ainda, a Súmula 585 do STJ prescreve que: A 

responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 

No caso dos autos, demonstrou a Autora que os débitos exigidos pelo 

Estado de Mato Grosso, em seu nome, são relacionados às CDA’s nº 

2017257611 e nº 2017284615. Ademais, os referidos débitos lançados à 

dívida ativa pelo Requerido foram consequentemente protestados em 

cartório. Assim, havendo nos autos comprovação de que a alienação 

ocorrera em 01/11/2007, a responsabilidade da Autora é solidária em 

relação SOMENTE à eventuais multas por infração de trânsito, se assim 

houver até a efetiva comunicação de venda. Quanto aos débitos de IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório incidentes sobre o veículo, não se pode 

impor à Autora a responsabilidade pelo pagamento das respectivas 

quantias, tampouco que seu nome seja inserido na dívida ativa do Estado 

em decorrência dos referidos débitos, ainda mais lançado à protesto de 

títulos. Destarte, o pedido para que o ESTADO DE MATO GROSSO se 

abstenha de cobrar tais dívidas da Autora, bem como providencie a baixa 

definitiva dos protestos nº 32386 e 34654, referentes as CDA’s 

2017257611 e 2017284615, deve ser acolhido neste ponto. De outro 

norte, embora não seja este o pedido expresso da Autora em sua peça 

inaugural, porém objeto de debate pelo Demandado em sua defesa, insta 

esclarecer que a questão relacionada à transferência do veículo junto ao 

DETRAN-MT, de fato não é incumbência do Estado, tampouco este detém a 

legitimidade passiva para ser compelido à tanto. Nesse viés, a fim de a 

Autora se eximir de eventuais outros transtornos em relação às 

cobranças de taxas e impostos do veículo em questão, cabe à esta 

proceder com a comunicação de venda do bem junto à Autarquia estadual, 

a que se poderá valer diante da decisão dos autos n° 

8010066-02.2013.811.0086, que foi reconhecida a propriedade do veículo 

automotor ao Sr. Sergio Misiak desde 01.11.2007. Assim, valendo a 

declaração de propriedade como possibilidade de informação agora ao 

Detran/MT sobre a transferência, se resguardará a parte Autora na forma 

mencionada retro. Até porque existem taxas e emolumentos para a 

transferência que devem ser suportadas pelo adquirente. Destarte, 

reconhecida a tradição e a propriedade naqueles autos, caberá à parte, 

caso queira, munir-se de certidão de teor da decisão e comunicar ao 

Órgão de Trânsito de forma a deixar de se responsabilizar pelo bem desde 

a data da tradição. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexigibilidade das CDA’s nº 2017257611 e nº 2017284615 em nome da 

Requerente, devendo serem transferidos e exigíveis os débitos para o 

nome do proprietário do veículo automotor, Sr. SERGIO MISIAK. 2 - 

DETERMINAR que a parte Requerida providencie a baixa definitiva dos 

protestos n° 32386 e 34654 referentes as CDA’s 2017257611 e 

2017284615 no prazo de 15 (quinze) dias. A presente decisão não se 

sujeita ao reexame necessário, de acordo com artigo 11 da Lei 

12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/95, em consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001204-54.2019.8.11.0086 Reclamante: VANDERLEIA APARECIDA 

ERBES Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.9099/95, 

em consonância com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. II – PRELIMINARES 

Inicialmente registra-se que não são aplicados os efeitos da revelia contra 

o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. 

Ressalto que nos Juizados Especiais o instituto da revelia somente é 

reconhecido quando a parte Reclamada deixa de comparecer em 

audiência, e a confissão ficta se aplica diante da inércia quanto a 

apresentação da peça de defesa, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. 

Contudo, apesar de o Reclamado não ter se apresentado à sessão de 

conciliação, por meio do seu representante legal, houve a exposição da 

contestação nos autos, tempestivamente. Ademais, em que pese os fatos 

expostos, o Código de Processo Civil, no artigo 349, dispõe que: ao réu 

revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do 

autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os 

atos processuais indispensáveis a essa produção. Por conseguinte, 

diante da impossibilidade de autocomposição, especialmente porque o Réu 

trata-se de ente público, o que acarreta em uma audiência inútil, deixo 

igualmente de aplicar os efeitos da contumácia à Autora, pela sua 

ausência na sessão conciliatória, posto que, como dito, caso tivesse 

comparecido ao Ato, este restaria infrutífero. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Consta da inicial que a Autora foi surpreendida com o protesto de 

títulos - protocolo nº 70493, no valor de R$ 497,94 (quatrocentos e 

noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) e com a inscrição dos 

órgãos protetivos de crédito, anotada em 22/02/2019 na quantia de R$ 

405,20 (quatrocentos e cinco reais e vinte centavos), ambos relativo à 

Certidão de Dívida Ativa nº 20181090119, registrada em seu nome, pelo 

Requerido, por supostos débitos de IPVA do veículo de Placas NJH0154, 

RENAVAN 00134480384, de propriedade da Sra. Maria Gelci Pahim de 

Avila. Aduz que o protesto e a inscrição são indevidos, porque decorrente 

de cobrança de Imposto de um veículo que não é de sua propriedade. 

Ainda, afirma que em virtude da conduta do Requerido está em vias de ser 

demitida do trabalho, posto que é bancária e a instituição financeira 

empregadora possui em seu código de conduta a não permissão de 

negativações nos nomes dos colaboradores. Assim, requer a condenação 

do Ente Demandado para que providencie a exclusão do protesto de título 

junto ao Cartório do 2º Oficio deste município, bem como da inscrição 

registrada junto aos órgãos de proteção do crédito e indenização por 

danos morais. O Requerido, por sua vez, afirma que inexiste elementos 

para a sua responsabilização, visto que se pautou por conduta regular na 

cobrança de impostos devidos, e, no caso, houve manifesta fraude 

cometida por terceiros estranhos ao processo, figurando ambas as partes 

litigantes como vítimas pelos atos fraudulentos. Afirma que tão logo que foi 

noticiado acerca do ocorrido, procedeu com o cancelamento da CDA, 

objeto da lide, o que destaca a sua boa-fé. Assim, pugna pela 

improcedência do pedido indenizatório. Pois bem. Ressalta-se, de início, 

que o Requerido é pessoa jurídica de direito público e responde, 

objetivamente, pelos danos que os seus prepostos, por ação ou omissão, 

causarem a terceiros, a teor do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 

Nesse sentido, EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA DE IPVA - 

PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - 

CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para 

a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do 

nexo de causalidade entre eles, sendo que, tendo havido o protesto 

indevido em desfavor da requerente, de dívida ativa já adimplida de IPVA, 

deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por 

danos morais. 2. Sobre o quantum indenizatório deve incidir juros 

moratórios pelos índices da Lei nº 11.960/2009, desde o evento danoso, 

em conformidade com o artigo 398 do CC/02 e a Súmula 54 do STJ, 

aplicando-se a correção monetária desde o julgamento (Súmula 362 do 

STJ), pelo IPCA-E, na linha do entendimento adotado pelos Tribunais 
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Superiores. 3. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 

10342140152139001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 14/03/2019). Grifei. Para 

configurar o dever do ente público em indenizar é necessária a 

comprovação do dano, da conduta do agente público e do nexo de 

causalidade. No caso, encontra-se documentado que o Réu encaminhou à 

protesto dívida no valor de 497,94 (quatrocentos e noventa e sete reais e 

noventa e quatro centavos) e à inscrição dos órgãos protetivos de 

crédito, anotada em 22/02/2019 na quantia de R$ 405,20 (quatrocentos e 

cinco reais e vinte centavos), ambos relativos à Certidão de Dívida Ativa 

nº 20181090119. Ocorre que a Requerente comprovou que não é 

proprietária do veículo automotor, fato gerador do imposto cobrado, e que 

no momento em que foi notificada acerca do Protesto do Título, buscou 

junto ao Órgão estatal resolver a celeuma. Juntou aos autos os e-mails 

encaminhados pelo servidor da Agência da SEFAZ local à Coordenadoria 

de Receitas Públicas na sede da Secretaria Estadual de Fazenda, em 

28/02/2019, requerendo a baixa nas anotações realizadas. Ainda, em sua 

defesa, o Requerido confirma a hipótese de fraude no presente caso, e 

informa que que a CDA, objeto de discussão, foi cancelada. Destarte, o 

pedido para que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de cobrar 

tais dívidas da Autora, bem como providencie a baixa definitiva do protesto 

de título e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, referentes à 

Certidão de Dívida Ativa nº 20181090119, deve ser acolhido. Dessa forma, 

resta comprovada a conduta antijurídica do Requerido, consistente no 

protesto irregular e inscrição indevida de dívida tributária inexigível em 

nome da Autora, bem como evidenciado o nexo de causalidade. Anote-se 

que incumbiria ao Demandado, na forma do artigo 373, II do Código de 

Processo Civil, impugnar os documentos apresentados pela Requerente, 

de forma a comprovar a exigibilidade da dívida fiscal e/ou que o fato 

decorreu exclusivamente por conduta de terceiros. Todavia, nada 

demonstrou nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que, 

quando há protesto indevido, os danos morais decorrem do próprio ato - in 

re ipsa -, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto. 

Assim, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pacífica 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a inscrição indevida em 

cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido, caracterizam, 

por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos 

morais. 2. A intervenção do STJ destina-se a firmar interpretação geral do 

direito federal para todo o país, e não para a revisão de questões de 

interesse individual, como se dá nas lides que aqui aportam para debater o 

valor fixado para o dano moral, ressalvando-se hipóteses em que o 

montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar teratológico, por 

irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente caso, porquanto 

fixado em R$ 10.900,00. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 575650 BA 2014/0225209-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2015). Grifei. No que se refere ao valor da 

indenização, ausentes critérios legais taxativos para sua determinação, a 

fixação deve considerar o grau da responsabilidade atribuída ao Réu, a 

extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como as condições social e 

econômica do ofendido e do autor da ofensa. Devem-se observar, 

também, os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Imperioso destacar que, quanto aos consectários 

legais, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, com 

repercussão geral reconhecida, (RE 870.947/SE), que as condenações de 

natureza administrativas em geral impostas à Fazenda Pública, a partir de 

junho de 2009, serão corrigidas monetariamente com base no IPCA-E e 

acrescidas de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança. 

IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade da 

Certidão de Dívida Ativa nº 20181090119 em nome da Requerente. 2 - 

DETERMINAR que o Reclamado providencie o cancelamento definitivo do 

protesto perante o Cartório do 2º Ofício deste Município e da inscrição 

registrada no SPC/SERASA, referentes Certidão de Dívida Ativa nº 

20181090119, no prazo de 10 (dez) dias. 3 - CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

IPCA-E e acrescido de juros de mora segundo o índice da caderneta de 

poupança, a partir do evento danoso. Intime-se a parte Reclamada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, proceder à exclusão do nome da Reclamante 

do cadastro de restrição de crédito e providenciar o cancelamento 

definitivo do protesto perante o Cartório do 2º Ofício deste Município 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos. A presente 

decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com artigo 11 

da Lei 12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/95, em consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001327-52.2019.8.11.0086 Reclamante: HILTON ORLI FREIBERG 

Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.9099/95, em consonância 

com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. II – PRELIMINAR Inicialmente, 

registra-se que não são aplicados os efeitos da revelia contra o Requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, diante da indisponibilidade do interesse 

público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c 

indenização por danos morais proposta por HILTON ORLI FREIBERG em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o Autor, em síntese, que era 

proprietário do veículo GM/Vectra GLS, ano/modelo 1995/1996, cor cinza, 

placas AVG2200, chassi nº. 9BGLK19BTSB312308, Renavan 646870475, 

e que em 20/09/2007 vendeu o automóvel para o Sr. ALEXANDRE 

ANTONIAZZI que, inclusive, levou o bem para o estado do Paraná, de 

modo que o veículo foi licenciado e reemplacado pelo DETRAN/PR, no 

município paranaense de Honório Serpa. Entretanto, afirma que 

recentemente foi surpreendido com uma notificação de protesto realizado 

pelo Requerido, no valor de R$ 358,78 (trezentos e cinquenta e oito reais e 

setenta e oito centavos), referente a débitos de IPVA de ano de 2017, 

tendo como fato gerador o aludido veículo automotor. Assevera ainda que 

o tributo cobrado é inexistente, posto que o automóvel está licenciado e 

em outro estado da federação, salientando, ainda, que à época da 

alienação houve a devida comunicação ao DETRAN/MT. Por derradeiro, 

afiança que já houve a propositura de ação judicial contra o Requerido, 

qual processo tramitou neste juízo sob o nº 1000792-94.2017.8.11.0086, 

oportunidade em que foi reconhecida a inexigibilidade da CDA apontada 

naqueles autos, levada a protesto no valor de R$ 2.507,69, referente aos 

débitos de IPVA dos anos de 2012 à 2016. Contudo, apesar da 

condenação imposta do referido processo, o Requerido novamente lançou 

o seu nome como inadimplente tributário, agora por supostos débitos 

vencidos no ano de 2017. Assim, pugna pela anulação do débito fiscal que 

originou a inscrição da dívida ativa nº 2018653718 e a exclusão definitiva 

do seu nome no protesto de títulos nº 35175, bem como indenização por 

danos morais. O Estado de Mato Grosso, como dito, deixou de contestar a 

presente ação. É a síntese do necessário. Em análise liminar, foi deferida a 

inversão do ônus prova e, além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do Autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, verifico a verossimilhança 

nas alegações da parte Autora que trouxe aos autos a cópia do CRV e da 

autorização para transferência de veículo devidamente assinada pelos 

contratantes (Id. 20802746), bem como extrato do DETRAN/MT em que 
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consta a comunicação de venda para o Sr. ALEXANDRE ANTONIAZZI em 

20/09/2007 – Id. 20802747. Denota-se, também, que o referido veículo 

automotor encontra-se licenciando em outro Estado da Federação. Assim, 

em tendo sido realizada a transferência do veículo para terceiros, 

inclusive, para outro Estado, são indevidas as cobranças de IPVA no 

nome do Autor, por ausência de fato gerador para o tributo. Destarte, o 

pedido para que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de cobrar tal 

dívida do Autor, bem como providencie a baixa definitiva do protesto de 

título nº 35175, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2018653718, deve 

ser acolhido. Ainda, sopesando os fatos, verifico que estes ultrapassam a 

linha do mero aborrecimento, pois o Requerente teve transtornos, 

reiteradamente, com o protesto do débito que não lhe pertence, fato este 

que configura ofensa à honra subjetiva e passível da indenização por 

danos morais. Anote-se que incumbiria ao Demandado, na forma do artigo 

373, II do Código de Processo Civil, impugnar os documentos 

apresentados pelo Requerente, de forma a comprovar a exigibilidade da 

dívida fiscal, todavia, nada demonstrou nesse sentido. O Superior Tribunal 

de Justiça pacificou que, quando há protesto indevido, os danos morais 

decorrem do próprio ato - in re ipsa -, prescindindo da comprovação do 

prejuízo no caso concreto. Assim, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que a 

inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto 

indevido, caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. A intervenção do STJ destina-se a 

firmar interpretação geral do direito federal para todo o país, e não para a 

revisão de questões de interesse individual, como se dá nas lides que aqui 

aportam para debater o valor fixado para o dano moral, ressalvando-se 

hipóteses em que o montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar 

teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente 

caso, porquanto fixado em R$ 10.900,00. 3. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 575650 BA 2014/0225209-2, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). Grifei. No que se refere ao 

valor da indenização, ausentes critérios legais taxativos para sua 

determinação, a fixação deve considerar o grau da responsabilidade 

atribuída ao Réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como as 

condições social e econômica do ofendido e do autor da ofensa. 

Devem-se observar, também, os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Imperioso destacar que, quanto aos 

consectários legais, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, 

com repercussão geral reconhecida, (RE 870.947/SE), que as 

condenações de natureza administrativas em geral impostas à Fazenda 

Pública, a partir de junho de 2009, serão corrigidas monetariamente com 

base no IPCA-E e acrescidas de juros de mora segundo o índice da 

caderneta de poupança. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – 

ANULAR os débitos de IPVA do veículo em questão, que originou a 

inscrição da Certidão de Dívida Ativa nº 2018653718 em nome do 

Requerente. 2 - DETERMINAR que o Reclamado providencie o 

cancelamento definitivo do protesto nº 35175, registrado perante o 

Cartório do 2º Ofício deste Município, referente a Certidão de Dívida Ativa 

nº 2018653718, no prazo de 10 (dez) dias. 3 - CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

IPCA-E e acrescido de juros de mora segundo o índice da caderneta de 

poupança, a partir do evento danoso. Intime-se a parte Reclamada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o cancelamento definitivo do 

protesto nº 35175 registrado perante o Cartório do 2º Ofício deste 

Município apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos. A 

presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/95, em consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000738-94.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

REQUERIDO: REANE PALLAORO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Cobrança aforada por GBS Agência de Viagens e Turismo Ltda - 

Me em desfavor de Reane Pallaoro. A parte autora não compareceu à 

audiência, fazendo-se representar por preposto [id. n. 25134788]. 

Entretanto, a parte autora deve comparecer pessoalmente a todos os atos 

processuais, sob pena de extinção do processoex vi art. 51, I da Lei nº 

9.099/95 I, cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo 

representante legal instituído no contrato social. O Enunciado nº 141 do 

FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).” [g.n.] No sistema do 

Juizado Especial, a representação das pessoas jurídicas por meio de 

preposto ocorrerá apenas quando litigarem no polo passivo, mas não no 

polo ativo. No caso vertente, a parte autora sendo enquadrada como 

microempresa se fez representar por preposto na audiência de 

conciliação, quando deveria ter comparecido o sócio-dirigente, o que não 

aconteceu, conforme se denota dos documentos acostados na exordial. 

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, qualificada 

como pessoa jurídica, porém com natureza de microempresa, fazer-se 

representar por preposto nos Juizados Especiais. A propósito: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser presentada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), posto que se revela desprovido de efeitos 

jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a teor do 

que reza o Enunciado nº. 141 do FONAJE Precedente desta Turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito. Prejudicado o julgamento do recurso.(TJ-DF - ACJ: 

20130810080122 DF 0008012-56.2013.8.07.0008, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/08/2014 . Pág.: 278) E ainda: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA QUE É FIRMA INDIVIDUAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

FEITO MANTIDA. 1. Ainda que se trate a parte autora de firma individual, o 

comparecimento em audiência deve ser pessoal, sob pena de extinção do 

feito. 2. A Lei 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas 

por meio de preposto quando litigarem no polo passivo, o que não diz com 

a hipótese dos autos. 3. Ademais, o próprio Enunciado 141, do Fonaje 

determina que a representação, inclusive em audiência deve ser pessoal. 

4. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. CONSOANTE SE VÊ DO 

DOCUMENTO DE FL. 04, APRESENTA A RECORRENTE UMA FIRMA 

INDIVIDUAL. E, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, § 4º, DA LEI 

9.099/95, A PESSOA JURÍDICA, AÍ INCLUÍDA A FIRMA INDIVIDUAL, PODE 

SER REPRESENTADA POR PREPOSTO CREDENCIADO QUANDO FIGURAR 
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NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO ENTANTO, EM LITIGANDO O 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NA QUALIDADE DE AUTOR, DEVERÁ 

COMPARECER PESSOALMENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº. 71003918547, 

Turmas Recursais, Terceira Turma Recursal Cível, relator: Dr. Luis 

Francisco Franco, julgado em 13/12/2012). 5. Portanto, deve permanecer 

incólume a decisão que extinguiu o feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003919172, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

27/02/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003919172 RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 27/02/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2013) (g.n.) Ante 

o exposto, diante da contumácia da parte autora, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000318-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FELIPE BLUME REQUERIDO: PAMELA REGINA (PAMELA 

BRONZE), MOACIR CHEREMETA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Danos Morais proposta por Felipe Blume em desfavor de Pamela Regina 

(Pamela Bronze) e Moacir Cheremeta. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 

373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que no final do ano de 2017 entrou 

em contato com a primeira requerida para realizar um procedimento de 

bronzeamento natural, tendo em vista que desejava conseguir um 

bronzeado uniforme para concorrer no concurso de beleza Mister Brasil 

Universo 2017, realizado na data de 03.12.2017, na cidade de Recife/PE. 

Afirma o reclamante que alertou a reclamada de que sua pele era bem 

branca e esperava que os produtos por ela utilizados fossem de acordo 

com o seu biótipo, tendo a Reclamada indicado o bronzeamento “Bronze 

de Café”. No dia do procedimento, a primeira reclamada o aconselhou a ir 

às 10h30min, tendo questionado a autora se não era prejudicial, sendo a 

resposta negativa. Aduz que após a realização do procedimento, teve 

queimaduras de segundo grau por todo o seu corpo, sujeito a dores, 

inflamações, “descascamento” de pele e com vermelhidão, bem no período 

de seu concurso. Por estas razões, propôs a presente ação pleiteando 

indenização por danos morais. Devidamente citado, o segundo reclamado 

não compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Considerando que há 

informação de que a Defensora Pública estava de férias, e tendo a 

Reclamada sido representada pela Defensoria Pública desta cidade, não 

há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia. Em sede de 

contestação a Primeira Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar que após a realização do 

procedimento orientou o Reclamante sobre os cuidados que deveriam ser 

tomados após a exposição solar, não tendo o reclamante seguido suas 

recomendações, bem como, aduz haver culpa concorrente e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, cabia a reclamada monitorar e 

estabelecer o período em que o reclamante ficaria exposto ao sol de forma 

que o serviço fosse prestado de forma adequada, não implicando em 

riscos a saúde do demandante, o que não ocorreu no presente caso, pois 

não foi aportado aos autos nenhum documento capaz de amparar as 

alegações da Reclamada. Ressalto, porém, que a primeira Reclamada não 

se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), 

vez que não comprovou que houve a devida prestação do serviço ao 

Reclamante, tampouco de que tenha orientado o reclamante antes da 

realização do procedimento. Ademais, sequer foi impugnado os 

documentos carreados aos autos pelo Reclamante, restando 

incontroversas as informações apresentadas. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ESTÉTICO. QUEIMADURAS PELO 

CORPO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. DANO MATERIAL E 

MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A legislação 

consumerista assegura a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, em seu artigo 6º, inclusive com a inversão do ônus da prova 

a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 

for ele hipossuficiente, evidenciando uma faculdade ao juízo de formar 

sua convicção à vista das alegações da parte em situações comuns e 

transferir à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar o 

seu entendimento; e de inverter o ônus da prova, também, diante de 

situações concretas. 2. Caracterizado o nexo causal entre tratamento 

estético e os danos suportados pela consumidora (queimaduras), 

necessário o reconhecimento da responsabilidade do estabelecimento 

comercial, ensejando-se o dever de indenizar pelos danos daí advindos. 3. 

Os gastos postulados são proporcionais aos custos do tratamento, 

corroborados pelos documentos apresentados, sendo, portanto, devido o 

valor indicado a título de danos materiais, estando o juízo limitado ao valor 

do pedido. 4. Verificado que os danos experimentados pela autora 

restaram comprovadas, conclui-se que as queimaduras sofridas no corpo 

tiveram origem em fato ocorrido dentro do estabelecimento da parte ré, 

sendo cabível a reparação moral, seja pelo sofrimento inerente às lesões 

de 2º grau decorrentes do tratamento estético contratado, seja pelas 

sequelas estéticas experimentadas, que, certamente, envergonharam a 

parte autora. 5. O valor da indenização por danos morais exige, a um só 

tempo, prudência e severidade para que o ilícito não se torne, a este título, 

causa de sua ruína completa e a severidade despontará na necessidade 

de desestimular a reiteração do ilícito. Assim, o montante fixado em R$ 

7.000,00 (sete mil reais) satisfaz esses critérios, compensando, de 

alguma forma, o sofrimento da consumidora, estimulando e induzindo a 

fornecedora a tomar mais cautela, na exposição, ao público consumidor, 

dos produtos que guarnecem o estabelecimento comercial. 6. No caso de 

indenização por por danos materiais, os juros de mora são contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o 

desembolso (Súmula n. 43 do STJ). 7. No tocante ao dano moral, 

considerando tratar-se de relação contratual, devem os juros de 1% ao 

mês incidirem a partir da citação e correção monetária desde o 

arbitramento. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 
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RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 

01266948320108090051, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data 

de Julgamento: 08/06/2017, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2292 de 22/06/2017) Imperioso, destacar que em virtude da sua condição 

de prestadora de serviços é seu dever zelar pela perfeita qualidade do 

serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Dúvida não há de que restaram violados direitos da 

personalidade do Reclamante, que faz jus a uma compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a um completo 

descaso por parte da Reclamada. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa feita, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR os Reclamados a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a contar do evento danoso, com resolução do mérito, a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137343 Nr: 1015-59.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKdAP, NAdO, NMGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, José Carlos Pereira - OAB:11.810/MT, 

Luiz Gustavo Fernandes - OAB:MT 14.916-B, Valdir Miquelin - 

OAB:4613

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Luiz Gustavo Fernandes - inscrito na OAB/MT n. 

14.916-B, para que promova imediatamente devolução dos autos no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) 

expedição de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de 

autos, (iii) caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000130-90.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DA SILVA SAAD (AUTOR(A))

FERNANDO SAADALLAH SAAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO(A))

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000130-90.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: FERNANDO SAADALLAH SAAD e outros REQUERIDO: 

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO Vistos. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade dos Embargos. Estando tempestivos, desde já os recebo. 

CITE-SE a parte Embargada para que apresente resposta no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-02.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA (EXECUTADO)

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o recolhimento do preparo para o cumprimento da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001258-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

N. DIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DIEL (ESPÓLIO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 .

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001002-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVAN RODOVALHO OAB - GO1825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):
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RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1001002-08.2019.8.11.0012 REQUERENTE: T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Oportunize-se a 

apresentação de réplica pela parte Embargante no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-29.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAZETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR COSTA FILHO (EXECUTADO)

KATYUCIA GABRIELLA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça e 

o recolhimento do preparo para cumprimento da carta precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79075 Nr: 1310-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder o 

benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, nos termos 

do artigo 20 da Lei 8.742/93, art. 128 da Lei 8.213/91 e Portaria MPS N° 

929/94, ao Sr. GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, com efeitos retroativos à data do 

requerimento administrativo. E, desde já, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, Código de Processo 

Civil. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68386 Nr: 45-63.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Vistos.

Trata-se de Ação de concessão de pensão por morte proposta por 

GRACINO PEREIRA DA SILVA, em face de INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Em petição retro, requer a parte exequente a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que 

encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver 

indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando já 

contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 97671 Nr: 7201-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CANDIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, a partir do indeferimento do último 

requerimento administrativo ocorrido em 18/09/2017 (NB.: 6201885580) e 

data de início de pagamento na data desta sentença, a LINDOMAR 

CANDIDO DE LIMA.[...].Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.Nova Xavantina /MT, 27 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001162-33.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: MARCOS CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Considerando que a parte autora aufere renda anual de quase cinquenta 

mil reais, tenho que seu patrimônio é bastante para assumir as custas 

iniciais sem prejuízo do seu sustento, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena d indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1059374-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR OAB - MT4352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)
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RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

CELIA DE FREITAS DOS REIS (REQUERIDO)

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS (REQUERIDO)

ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALDEMIR PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

ISAAC MARINO BAVARESCO (REQUERIDO)

CINTIA BAVARESCO (REQUERIDO)

VILSON PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1059374-57.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO FLECK 

REQUERIDO: ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO e outros (10) Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais. No que tange ao pedido de antecipação da tutela, tenho 

que deve ser DEFERIDO. Isso porque, a probabilidade do direito está bem 

demonstrada, uma vez que há indícios de que o objeto da garantia seria 

objeto de contrato de compra e venda, a despeito da inexistência de 

qualquer comunicação ou anuência do credor-hipotecário, o que viola as 

normas que regem o tema em apreço. O perigo de dano, por seu turno, é 

evidente, uma vez que, uma vez alienado o bem ofertado em garantia, não 

há notícias de que haja outros bens capazes de garantir a dívida, o que 

põe o credor-hipotecário em eminente risco de calote. Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos, CONCEDO a tutela antecipada para determinar 

que os Requeridos, abstenham-se de assinar qualquer documento que 

implique em mudança do estado jurídico do bem havido na herança objeto 

do Contrato de Compra e Venda e posterior Cessão de Direitos, sob pena 

de cominação de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda, a fim de 

atribuir eficácia à medida liminar, expeça-se ofício COM URGÊNCIA ao CRI 

onde se encontra matriculado o imóvel hipotecado a fim de que seja 

averbada à sua margem a existência da presente ação judicial. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada conforme pauta do Conciliador. Realizada a 

audiência de conciliação e não havendo autocomposição da lide, a parte 

requerida deverá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

Com a contestação, oportunize-se à parte autora a apresentação de 

réplica. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000876-89.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): VOLMIR TOLOTTI REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca 

do id. 19755679, requerendo o que entenderem de direito ao 

prosseguimento do feito. Após, conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina - 

MT, 23 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71308 Nr: 1256-37.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação é tempestiva, intime-se a parte autora para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121278 Nr: 948-25.2020.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, 

DEBORA FLORIPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20.655

 Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo MPE em ref. 32.

Abra-se vista aos recorridos para apresentação de contrarrazões no 

prazo de 2 dias (CPP, artigo 588).

Em seguida, voltem os autos conclusos para análise de eventual juízo de 

retratação, conforme determina o CPP, artigo 589.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86962 Nr: 713-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação quanto ao ofício juntado na 

ref. 72._______Leide Vilela Neves, Gestora judiciári.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000432-85.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BONFANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BALBINOT OAB - SC39165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000432-85.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: GILMAR BONFANTI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. De início verifico que a parte autora, até a presente data, não 

trouxe aos autos quaisquer provas da hipossuficiência alegada na 

exordial, frise-se, é importante ter em vista que apenas a alegação de 

hipossuficiência não se faz suficiente para a concessão do benefício. A 

Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o 

doutrinador Alexandre Morais, vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da 

inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. 

N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente 

jurisprudência do e. TJMT, tem se posicionado no sentido de que a parte 

que requer a concessão do benefício deve trazer aos autos elementos 

suficientes a possibilitar a análise da verossimilhança da alegação de 
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pobreza, pelo julgador, antes da concessão da benesse, pois, frise-se, a 

assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida em caráter 

excepcional. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos ou recolher as custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000433-70.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GRESPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BALBINOT OAB - SC39165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000433-70.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: JOAQUIM GRESPAN REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. De início verifico que a parte autora, até a presente data, não 

trouxe aos autos quaisquer provas da hipossuficiência alegada na 

exordial, frise-se, é importante ter em vista que apenas a alegação de 

hipossuficiência não se faz suficiente para a concessão do benefício. A 

Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o 

doutrinador Alexandre Morais, vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da 

inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. 

N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente 

jurisprudência do e. TJMT, tem se posicionado no sentido de que a parte 

que requer a concessão do benefício deve trazer aos autos elementos 

suficientes a possibilitar a análise da verossimilhança da alegação de 

pobreza, pelo julgador, antes da concessão da benesse, pois, frise-se, a 

assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida em caráter 

excepcional. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 23 de abril 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000435-40.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR LOURDES RAMMINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BALBINOT OAB - SC39165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000435-40.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: CLAIR LOURDES RAMMINGER REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. De início verifico que a parte autora, até a presente 

data, não trouxe aos autos quaisquer provas da hipossuficiência alegada 

na exordial, frise-se, é importante ter em vista que apenas a alegação de 

hipossuficiência não se faz suficiente para a concessão do benefício. A 

Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o 

doutrinador Alexandre Morais, vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da 

inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. 

N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente 

jurisprudência do e. TJMT, tem se posicionado no sentido de que a parte 

que requer a concessão do benefício deve trazer aos autos elementos 

suficientes a possibilitar a análise da verossimilhança da alegação de 

pobreza, pelo julgador, antes da concessão da benesse, pois, frise-se, a 

assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida em caráter 

excepcional. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 
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de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos ou comprove o pagamento 

das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 23 de abril 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000446-06.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME PASETO (AUTOR(A))

APARECIDA MENEZES PASETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000446-06.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): JAYME PASETO, APARECIDA MENEZES PASETO REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

considerando os valores elevados dos bens pertencentes aos 

embargantes, descritos na inicial, bem como tendo em vista os valores dos 

financiamentos que contraem com as instituições financeiras, que afastam 

sua alegada hipossuficiência. Considerando que a parte embargante alega 

estar com dificuldades financeiras, autorizo o parcelamento das custas 

processuais iniciais, que deverão ser pagas em 06 (seis) prestações 

mensais, devendo recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, a primeira 

parcela, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. Intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas iniciais conforme deliberado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Depois de efetivado o pagamento 

da primeira parcela das custas, determino seja a presente ação apensada 

ao feito principal, sob nº. 1000862-08.2018.8.11.0012. Após, certifique-se 

o Gestor a tempestividade da apresentação dos embargos. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001342-49.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

UENDEL DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001342-49.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): UENDEL DA SILVA GONCALVES REU: AYMORE Vistos. 

Concedo a parte autora o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para 

cumprimento da determinação retro. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação, certifique-se e volvam-me os autos conclusos para as 

devidas deliberações. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 24 de abril de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000241-40.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE DALLEGRAVE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000241-40.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ADILSON JOSE 

DALLEGRAVE Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face de ESPÓLIO 

DE ALESSIO DALLEGRAVE, representado por ADILSON JOSÉ 

DALLEGRAVE, todos qualificados nos autos. Nos termos do artigo 827 e 

seguintes do Código de Processo Civil (CPC): a) Cite-se a parte executada 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida 

executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade suficientes 

para a garantia da execução. b) Em caso de pagamento, arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. 

c) Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada 

poderá ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional 

do advogado da parte exequente. Em relação ao pedido de averbação da 

existência de ação de execução às margens das matrículas de imóveis, 

nos termos do art. 828,§ 1º, do CPC, é providência da parte, que 

comprovará em juízo sua concretização no prazo de 10 (dez) dias. 

Caberá à parte solicitar à secretaria do juízo, tão somente, a emissão de 

certidão, nos moldes legais (art. 828). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Nova Xavantina - MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-55.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVO HILARIO SCHWENDLER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000542-55.2018.8.11.0012. INTERESSADO: IVO HILARIO SCHWENDLER 

REQUERIDO: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como a parte autora não compareceu a 

audiência de conciliação (Id. 19743063), em que pese intimada, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Isto posto, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000569-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

WANDER DA SILVA GUERREIRO (REQUERENTE)

WILMAR TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

ZENAIDE APARECIDA ALVES CERQUEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000569-38.2018.8.11.0012. REQUERENTE: WANIA MARIA GONCALVES, 

WANDER DA SILVA GUERREIRO, WILMAR TEIXEIRA DE LIMA, ZENAIDE 

APARECIDA ALVES CERQUEIRA MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por VANIA MARIA GONÇALVES E OUTROS (03) em face de 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos dos requerentes, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que os promoventes foram 

aprovados para o serviço público municipal conforme termo de posse e de 

entrada juntados na inicial. Conforme extrai-se da petição inicial os 

promoventes foram nomeados a partir de 2002, em razão da prescrição 

quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da demanda (16/09/2018), em 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. A preliminar de 

impugnação a assistência judiciária gratuita fica prejudicada, neste 

momento, pois o momento oportuno para sua apreciação é após a 

sentença, em caso de interposição de recurso. Quanto ao valor da causa, 

tenho que foi corrigido em sentença anterior. No que se refere a inépcia 

da inicial, indefiro pois terão de ser juntados holerites atualizados por 

ocasião dos cálculos de diferenças a serem implementadas, 

confundindo-se a preliminar com o próprio mérito. No mas não vislumbro a 

necessidade de perícia para verificar implementação de diferença 

referente a U|RV, pelo Município. Não havendo mais preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise 

do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida 

norma convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. 

Deste modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no 

último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão dos promoventes comporta acolhimento nessa 

parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 
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regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor dos promoventes à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I 

.C. Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

RONALDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000548-62.2018.8.11.0012. REQUERENTE: CLAUDIMAR PEREIRA DE 

SOUZA, JOAQUIM MENDONCA DA SILVA, RONALDO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLAUDIMAR PEREIRA 

DE SOUZA E OUTROS (02) em face de MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA. 

Citado, o requerido apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao 
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direito de implantar reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos 

dos requerentes, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que os 

promoventes foram aprovados para o serviço público municipal conforme 

termo de posse e de entrada juntados na inicial. Conforme extrai-se da 

petição inicial os promoventes foram nomeados a partir de 2008, em razão 

da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 

05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(11/09/2018), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. A 

preliminar quanto ao valor da causa, tenho que foi corrigido em sentença 

anterior. No mas não vislumbro a necessidade de perícia para verificar 

implementação de diferença referente a URV, pelo Município, razão pela 

qual indefiro este pedido. Não havendo mais preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise 

do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida 

norma convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. 

Deste modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no 

último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão dos promoventes comporta acolhimento nessa 

parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 
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na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor dos promoventes à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I 

.C. Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000065-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA NAVES DE SOUZA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNÉIA GONÇALVES DA SILVA (EXECUTADO)

NAIARA GONÇALVES BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000065-66.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: VANDERLEIA NAVES DE 

SOUZA CAMARGO EXECUTADO: NAIARA GONÇALVES BATISTA, 

SIDNÉIA GONÇALVES DA SILVA Vistos. ID 14997971- Defiro o pedido 

apresentado pelo exequente para fins de adjudicação do bem penhorado, 

avaliado nos autos e que não foi objeto de impugnação pelo executado. o 

bem móvel já encontra-se em posse do adjudicatário do bem (motocicleta). 

Após, nada mais sendo requerido, tornem conclusos para extinção ante a 

satisfação da pretensão autoral. NOVA XAVANTINA, 14 de fevereiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010484-60.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI SILVA DANTAS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Nos termos do Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que a tentativa de penhora 

restou infrutífera (Id. 15006032), encaminho o feito ao setor de 

cumprimento para que intime a parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção dos autos por inexistência de 

bens penhoráveis - (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 27 de abril de 2020. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-81.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
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CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000193-81.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 10.237,76 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MIRIAM RODRIGUES 

LEAL Endereço: Rua B, 21, jardim alvorada, NOVA XAVANTINA - MT - 

CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA Endereço: AVENIDA DARIO LOPES DOS 

SANTOS, 2079, REBOUÇAS, CURITIBA - PR - CEP: 80210-010 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 

10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010013-78.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE EL MAROUNI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010013-78.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ELIAS JOSE EL MAROUNI 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte requerente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da manifestação da parte 

requerida - ID 31382722. Após, o decurso do prazo, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-59.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000156-59.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cumpra-se na íntegra a 

determinação retro - ID 27123399. Expeça-se RPV e após arquive-se os 

autos com as devidas baixas. Cumpra-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ HENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DO SICREDI E BANSICREDI - MT 

(REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000331-19.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MARCOS LUIZ HENZ 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A, ASSOCIACAO DOS 

COLABORADORES DO SICREDI E BANSICREDI - MT Vistos. Inicialmente, 

certifique-se a secretaria acerca da tempestividade do recurso interposto. 

Estando o mesmo tempestivo, desde já, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se a parte 

recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010507-06.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEIXOTO DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA DANIELE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

8010507-06.2016.8.11.0012 REQUERENTE: JULIANA PEIXOTO DA ROSA 

REQUERIDO: KARLA DANIELE FERREIRA DA SILVA Vistos. Requerido o 
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cumprimento de sentença, INTIME(M)-SE o(s) Executado(s) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito, acrescido de custas (art. 523 do 

CPC). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo retromencionado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento); efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto, a multa e os honorários previstos no § 1º 

incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Cumpra-se. Às 

providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 8010026-43.2016.8.11.0012 

REQUERENTE: RUBENS GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA 

DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL SENTENÇA 

Vistos. À vista de tudo que consta dos autos, verifica-se que as partes de 

forma voluntária entabularam acordo, não havendo qualquer vício que 

macule o negócio jurídico. Por tal razão, HOMOLOGO por sentença a 

transação extrajudicial para que surta seus jurídicos e efeitos legais, o 

que faço com arrimo no art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Advirto 

que acaso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer das delas valer-se de execução do referido título. Sem 

custas e honorários, por se tratar de Juizado. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUSTINO PERONDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo lega. 

Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000029-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento de Trânsito de Paranatinga MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000702-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO SOARES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerente para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000729-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerente para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000821-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANNE HILDA MATIAS CARVALHO (REQUERENTE)

VESPER AGENCIA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA OAB - GO29214 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI OAB - GO23840 

(ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO GONTIJO OAB - GO25372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DALA VECHIA (REQUERIDO)

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

art. 2º, inciso XI da Portaria nº 01/2020, efetuar o pagamento das custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 584 de 935



iniciais ou traga aos autos comprovação de assistência judiciária. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhando a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. 

Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000821-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANNE HILDA MATIAS CARVALHO (REQUERENTE)

VESPER AGENCIA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA OAB - GO29214 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI OAB - GO23840 

(ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO GONTIJO OAB - GO25372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DALA VECHIA (REQUERIDO)

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

art. 2º, inciso XI da Portaria nº 01/2020, efetuar o pagamento das custas 

iniciais ou traga aos autos comprovação de assistência judiciária. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhando a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. 

Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000821-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANNE HILDA MATIAS CARVALHO (REQUERENTE)

VESPER AGENCIA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA OAB - GO29214 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI OAB - GO23840 

(ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO GONTIJO OAB - GO25372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DALA VECHIA (REQUERIDO)

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

art. 2º, inciso XI da Portaria nº 01/2020, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000821-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANNE HILDA MATIAS CARVALHO (REQUERENTE)

VESPER AGENCIA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA OAB - GO29214 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI OAB - GO23840 

(ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO GONTIJO OAB - GO25372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DALA VECHIA (REQUERIDO)

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

art. 2º, inciso XI da Portaria nº 01/2020, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000821-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANNE HILDA MATIAS CARVALHO (REQUERENTE)

VESPER AGENCIA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA OAB - GO29214 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI OAB - GO23840 

(ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO GONTIJO OAB - GO25372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DALA VECHIA (REQUERIDO)

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do capítulo III do 

CPC/2015 e do art. 2º, inciso III da Portaria n. 01/2020, na pessoa de seu 

patrono, para regularização processual, trazendo aos autos procuração 

dos Requerentes. Paranatinga, 27 de abril de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000821-71.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANNE HILDA MATIAS CARVALHO (REQUERENTE)

VESPER AGENCIA DE IMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA OAB - GO29214 (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI OAB - GO23840 

(ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

THIAGO APARECIDO GONTIJO OAB - GO25372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DALA VECHIA (REQUERIDO)

LUCINEIDE TEREZINHA DOS SANTOS VECHIA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do capítulo III do 

CPC/2015 e do art. 2º, inciso III da Portaria n. 01/2020, na pessoa de seu 

patrono, para regularização processual, trazendo aos autos procuração 

dos Requerentes. Paranatinga, 27 de abril de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edir Luciano Martins Manzano Junior OAB - MT8688 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ELAINE RIBEIRO (REQUERIDO)

UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

ALEX DENKER FILHO (REQUERIDO)

JOSE HAMILTON RODRIGUES (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT11974-B (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes para se manifestarem acerca da petição do Perito 

de ID 31542666. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000126-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RUYESLLEY PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da cota ministerial de 

ID 31528774. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001151-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. (AUTOR(A))

W. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do comprovante de 

pagamento juntado na carta precatória ID 26006826, bem como para 

requerer o que entender de direito. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000819-04.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

WILLIAN GUSTAVO WESSNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001344-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ciriaco Fernandes Rojo (REU)

NEUZA MESQUITA ROSSETTO (LITISCONSORTES)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA 1001344-20.2019.8.11.0044 AUTOR(A): JUCEMAR 

BRESSAN Advogados do(a) AUTOR(A): MARIA APARECIDA SALES DOS 

SANTOS - MT25953/O, JOEL CARDOSO DE SOUZA - MT0019303A REU: 

ADELCKE ROSSETTO, CIRIACO FERNANDES ROJO LITISCONSORTES: 

NEUZA MESQUITA ROSSETTO Vistos etc. A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Paranatinga, 27 de 

abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-18.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

31556653. Paranatinga, 27 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. S. S. (REU)

J. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVENAL DE SOUZA SILVA OAB - 383.824.661-68 (REPRESENTANTE)

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

 

VISTOS ETC. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre 

as partes litigantes, devidamente representadas, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado no Id. 

29555590, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão. Custas e honorários na forma 

pactuada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000439-78.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001087-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joaquim Teodoro (REU)

Outros Interessados:

CARINE MINUZI OAB - 019.361.961-07 (PROCURADOR)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

ELIAS FARAH (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BADI FARAH (CONFINANTES)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o Município de Gaúcha do Norte, na pessoa de seu Procurador 

Municipal, para querendo, no prazo de 30 dias, cientificarem-se e 

manifestarem interesse ou não, sobre esta Ação de Usucapião. Segue 

todos os autos eletrônicos em anexo. Paranatinga, 25 de abril de 2020. 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SCHARLAU BEE (REU)

IVANDA GHENO BEE (REU)

LEONIR BELMIRO BEE (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o preparo da carta precatória 

de citação do executado na Comarca de Corbélia/PR, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, parágrafo 

único e 389 da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75279 Nr: 46-78.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 Destarte, estando o processo em ordem e não havendo demais questões 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, dou por 

saneado o feito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Por outro lado, defiro em parte os requerimentos do Ministério Público e 

determino ao requerido que comprove aos autos o cumprimento da liminar, 

acostando, no prazo de 20 (vinte) dias, relatório contendo:

a) Cronograma de manutenção da rede elétrica localizada no município de 

Santiago do Norte;

b) Estudo de levantamento de melhorias na rede, indicando quais foram as 

soluções imediatas adotadas, conforme acordo firmado em audiência de 

conciliação realizada às fls. 116.

Certifique-se a secretaria quanto ao julgamento do agravo de instrumento 

interposto pelo requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga, 24 de abril de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86846 Nr: 870-03.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa, Geoplus Indústria e 

Comércio de Massa Asfáltica Ltda - EPP, Orlando Yoshiaki Okuyana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR FERNANDES - OAB:, 

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB:18646

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 587 de 935



 -Processo nº 870-03.2018.811.0044 (Código 86846)

 VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra JOSIMAR MARQUES BARBOSA e 

GEOPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA ASFÁLTICA LTDA-EPP, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Estando o processo em ordem e não havendo questões preliminares a 

serem analisadas, dou por saneado o feito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 24 de abril de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 214-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

patrono(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos o pagamento repassado para a parte Autora, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83211 Nr: 3866-08.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gregorio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

patrono(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos o pagamento repassado para a parte Autora, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86079 Nr: 488-10.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleide André de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

patrono(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos o pagamento repassado para a parte Autora, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88262 Nr: 1610-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Aparecida Gonçalves Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

patrono(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos o pagamento repassado para a parte Autora, bem como 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84261 Nr: 4367-59.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

patrono(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos o pagamento repassado para a parte Autora, bem como 

requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-33.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte requerida CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, dos termos da 

r. decisão proferida no ID 30889699, bem como para querendo, apresentar 

impugnação ao valor bloqueado no ID 31412443, no prazo legal.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARIA MACCARI (EXECUTADO)

GLADEMIR ANTONIO MACCARI (EXECUTADO)

ARISOLI SOARES (EXECUTADO)

MACCARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE 1): Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias sobre os termos da certidão de 

decurso de prazo (ID 31526676). FINALIDADE 2): INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento de 01 (uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, na Av. Sibipiruna, n° 730, lote 16, 

quadra 120, 16, Guarantã do Norte/MT, CEP 78520-000, no prazo de 10 
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(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação executado Glademir Antonio Maccari, com posterior 

remessa do comprovante aos autos.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000389-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000389-86.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tutela e Curatela]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ELENITA DE OLIVEIRA SANTOS 

Endereço: Rua Bahia, 293, Setor Norte, Nossa Senhora da Guia, COLÍDER 

- MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: JOCELI DE OLIVEIRA 

SANTOS Endereço: RUA ITAITUBA, 810, QUADRA 32, NOVA 

ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO o(a) respectivo(a) advogado(a), bem como 

as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

interrogatório designada para o dia 1 de julho de 2020, às 17h00min, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 25 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001226-10.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001226-10.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 

Pública]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: 

ANGELITA KEMPER Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 302, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE 

LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que, no prazo 

de lei, se manifeste acerca dos embargos opostos, nos autos do 

processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC) 

Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-04.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000819-04.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

DOMINGOS FERREIRA LIMA Endereço: sete de setembro, 78, casa, 

liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: 

AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, ANDAR ED. 

TH., CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para o(a) respectivo(a) advogado(a), bem 

como as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 8 de agosto de 2020, às 

17h30min, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 
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seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001000-05.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001000-05.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 9.883,99 ESPÉCIE: 

[Correção Monetária]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: Rua Rio de Janeiro, 3469, 

Quadra 12 Lote 17, Cidade Primavera IV, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: CAROLINE LOCATELLI 

LOURENCO Endereço: Rodovia MT 060, KM 133, s/n, Fazenda São José, 

Zona Rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento das 

custas processuais sobre o valor da causa, no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000238-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000238-86.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 242.574,38 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Endereço: 

AVENIDA MURCHID HOMSI, 1404, - ATÉ 1602 - LADO PAR, VILA DINIZ, 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15013-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA Endereço: RODOVIA BR 163, KM 695, 

AIRRO: JARDIM IMPERATRIZ, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000I FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

dar continuidade ao feito, posto que muito embora o Sr. Oficial de Justiça 

da Comarca de Novo Progrgesso-PA, tenha "citado" a Requerida na 

pessoa do motorista do caminhão quando da apreensão do bem, não há 

prova nos autos de que este funcionário detém poderes para recebimento 

da citação, requerendo o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias., 

nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ LUIZ DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000578-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BRAZ LUIZ DA 

SILVA RAMOS Endereço: RUA POMPEIA, 99, ALVORADA, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS 

ITAÚBAS, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78550-284 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO E 

PASSIVO da sentença de fls. 28 - (ID: 31336457) nos autos do processo 

acima identificado, vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000790-51.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO MORAES (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000790-51.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 267.071,69 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Rural]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: TELMO MORAES Endereço: 

Rua Ministro Cesar Cals, 431, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: MARIA DE LOURDES MORAES Endereço: Rua Ministro 

Cesar Cals, 399, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para que, no prazo de lei, se manifeste nos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000374-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES DE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000374-83.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: FLORIPES DE MELO FERREIRA Endereço: rua da paz, 140, 

liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 

3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 27 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000507-91.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FERREIRA GOMES (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para que traga aos autos no prazo de 15 

dias, os documentos faltantes, necessários, quais sejam: 1. Cópia da 

matrícula do imóvel atualizada ou documento equivalente que comprove a 

posse; 2. Apresentar os ITR do imóvel devidamente pagos dos últimos 5 

(cinco) anos; 3. Certificado de registro do imóvel junto ao INTERMAT ou 

INCRA para comprovação de sua Boa-fé; Intime-se. Após, voltem 

conclusos. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, traga aos autos no prazo de 15 

dias, o extrato da conta corrente/poupança: 8239-2 agência: 1779-5 - 

Banco do Brasil S/A, no período de 1º/01/2013 a 31/12/2014. Após, voltem 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001225-25.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 26067498, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

30757384. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000908-27.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 22909284, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme petição de fl. 

27857210. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000318-50.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUNORTE COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Diante da certidão de fl. 20111565, devolvam-se os autos ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000603-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 
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no prazo de 10 (dez) dias sobre os termos da Certidão (ID 30946037).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000504-39.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENA VITORIA DE FREITAS KLUGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Trata-se de pedido de busca e apreensão embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E 

OESTE PARAENESE - SICREDI, pretende alcançar o bem que se encontra 

em posse de MILLENA VITÓRIA DE FREITAS KLUGE, em decorrência do 

contrato de financiamento de bens com garantia fiduciária, em que se vê a 

perfeita identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é 

reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário, ou mediante instrumento de protesto. No caso judicializado, a 

mora da parte requerida ficou devidamente atestada pelos documentos 

juntados na inicial, notadamente pelo aviso de recebimento da notificação 

extrajudicial. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que 

deve ser depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá 

ser identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar 

inclusive o endereço para futura localização). 1 - De acordo com o art. 3º, 

§ 14, do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos". Contudo, a falta de 

entrega dos documentos não impedirá o cumprimento da diligência. 2- 

Promova-se a restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a 

respectiva baixa quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º 

do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014. 3- Destaco 

que transcorridos 5 (cinco) dias após o transcurso do prazo para o 

regular pagamento integral da dívida, serão consolidadas a posse e 

propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, 

do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, j. 14.05.2014, pub. 27.05.14). 4- Também do cumprimento da 

liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a 

integralidade da dívida; 5- Encontrando o bem em Comarca distinta da 

competência desse Juízo, desde já, determino que conste no mandado de 

busca e apreensão a ordem de apreensão do bem, independente de 

distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14. 6- DEFIRO os 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000508-76.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

HELENI VITAL DE LIMA OAB - 329.121.102-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. HELENI VITAL DE LIMA ingressou com AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM 

PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO em face de RAIANE 

LIMA DA SILVA, todos qualificados nos autos, asseverando que é 

genitora da interditanda, sendo que está, conforme atestado médico 

possui sequelas de traumatismo craniano, não possuindo condições de 

deambulação, necessitando auxilio para sua alimentação e higiene 

pessoal. Instruíram a petição inicial com documentos de fls. 31459286, 

31459860, 31465214, 31465215, 31465217, 31465223, 31465223 e 

31465236. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei nº 1060/50. Tendo em vista a excepcionalidade da 

situação NOMEIO COMO CURADORA PROVISÓRIA a autora, HELENI VITAL 

DE LIMA, a fim de que possa ASSISTIR a interditanda RAIANE LIMA DA 

SILVA até decisão final deste processo, nos atos de natureza patrimonial 

e negocial, nos termos do artigo 4º, inciso III, do Código Civil (com as 

alterações da Lei nº 13.146/2015). Nos termos do artigo 759 do CPC, 

intime-se a autora para prestar compromisso. Deverá constar no mandado 

de citação/intimação que o interditando poderá constituir advogado (art. 

752, § 2º, do CPC) e no caso da sua inércia, poderá a (o) sua (seu) 

cônjuge, companheira (a) ou qualquer parente sucessível intervir como 

assistente, conforme previsão do § 3º do artigo 752 do CPC. Diante do 

exposto, determino ainda: 1. Determino que seja efetuado Estudo Social da 

interditanda pela equipe multidisciplinar do Juízo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o relatório ser juntado ao processo antes da realização da 

audiência. 2. Determino a realização de perícia médica, onde devera o 

médico responder aos seguintes quesitos do Juízo: a) A interditanda é 

relativa ou absolutamente incapaz para reger a sua vida e a sua pessoa? 

b) Caso a interditanda seja portador de deficiências, estas deficiências 

possuem tratamento? Se sim, quais? 3. Após, vistas ao Ministério Público 

para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VILAS BOAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000572-57.2018.8.11.0023 S E N T E N Ç A MARIA JOSÉ 

VILAS BOAS ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser 

trabalhadora rural e estar incapacitada para permanecer no labor diário, 

sendo diagnosticada com a CID 10 M54. Juntou documentos às fls. 

Formada a angularidade da relação processual, o requerido contestou a 

ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não faz jus ao benefício 

(fls. 21417862). Houve impugnação a contestação às fls. 21565445. 

Laudo Pericial juntado às fls. 30940197. Às fls. 31155970 o INSS 

apresentou proposta de acordo, havendo concordância pela parte autora 

(fl. 31380324). RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo 

entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como 

terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação 

do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 
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legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Dispositivo Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, 

nos termos da proposta de acordo de fls. 31155970, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III “b” do Código de Processo Civil. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: MARIA JOSÉ VILAS BOAS; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL; 3. Renda mensal inicial: 1 (um) do 

salário-de-benefício. 4. DIB: DESDE A DER. 5. RMI/RMA: a ser fixada pela 

APS/ADJ/MT, com base nos registros constantes dos sistemas PLENUS e 

CNIS. 6. DESCONTO: SEM ATRASADOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE 

AUTORA RECEBE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DESDE 2007. 7. 

HONORÁRIOS: 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-29.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO YUDI TSURUKAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

PROCESSO N.º 1000688-29.2019.8.11.0023 S E N T E N Ç A CRISTIANO 

YUDI TSURUKAWA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, em face da B V FINANCEIRA S/A., todos qualificados nos 

autos, alegando que no ano de 2010 celebrou com o requerido um 

contrato de financiamento do veículo Peugeot /206 14 MOONLI FX, 

ano/modelo 2007/2008, placa s NJC 8802, Cor preta, Chassi 

9362AKFW98B045672, RENAVAM 95470583, a ser pago em 60 

(sessenta) prestações no importe de R$ 617,43 (seiscentos e dezessete 

reais e quarenta e três centavos). Aduz que cumpriu com a sua obrigação 

vindo a quitar o contrato de financiamento no ano de 2015, porém parte a 

requerida não realizou a baixa do gravame de alienação fiduciária no 

Certificado de Registro do Veículo. Assim, requereu em sede liminar a 

baixa na alienação fiduciária referente ao veículo objeto do contrato. No 

mérito, pugna pela confirmação da liminar e condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização no valor que este juízo entender a título de 

danos morais. Juntou documentos de fls.. Formada a angularidade da 

relação processual, o requerido contestou a ação aduzindo, em síntese, 

que não houve qualquer falha no procedimento (num. 24137958). É O 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, convém assinalar que o 

feito está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de realização 

de provas em audiência. De tal forma, não há necessidade de produção 

de prova oral – irrelevante para o deslinde da matéria –, nem de prova 

pericial. Não há nenhuma questão preliminar arguida, nem defeito de 

representação ou irregularidade aparente, razão pela qual, o mérito da 

questão pode ser examinado. Pretende o autor que a requerida proceda 

com a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo 

descrito na inicial, bem como a condenação da requerida a uma 

indenização a título de danos morais, tendo em vista que a instituição 

financeira não promoveu a baixa do gravame na documentação do veículo 

mesmo após ter ocorrido a quitação do contrato de financiamento. Pois 

bem, da análise dos autos, restou incontroverso que o autor promoveu o 

pagamento integral do financiamento obtido junto a requerida referente ao 

veículo descrito nos autos, uma vez que a própria requerida sequer 

impugna tal alegação em sua contestação. Verifico, ainda, que mesmo 

ocorrendo a quitação do contrato de financiamento celebrado entre as 

partes a requerida deixou de promover a baixa do gravame na 

documentação do veículo dado em garantia ao contrato, conforme se 

observa pelo Certificado de Registro do Veículo de fl. 21412526 e extrato 

do veículo junto ao Detran de fl. 21412527. A requerida em sua 

contestação limitou-se a afirmar que a baixa do gravame não ocorreu em 

virtude do autor não ter emitido após o financiamento novo Certificado de 

Registro do Veículo contendo a informação da existência de alienação 

fiduciária, fato este que necessitaria um novo procedimento administrativo 

de transferência do veículo para que pudesse ser emitido novo Certificado 

de Registro do Veículo, o que não foi realizado. Nesse contexto, 

analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, isso 

porque, diferentemente do que alega a requerida houve sim a emissão de 

Certificado de Registro do Veículo em nome do autor, constando inclusive 

a alienação do bem em favor da instituição requerida, mesmo havendo a 

quitação do financiamento, conforme se observa do Certificado de 

Registro do Veículo emitido em 23/03/2010 à fl. 21412526. Ademais, a 

obrigação de providenciar a baixa de gravame oriunda da alienação 

fiduciária, como na espécie, é do agente financeiro, à luz do disposto nos 

arts. 7º e 9º da Resolução n. 320 do CONTRAN - Conselho Nacional de 

Transito, in verbis: “Art. 7º O repasse das informações para registro do 

contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, 

mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos 

ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade 

técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao 

meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso 

de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.” “Art. 9º Após o 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Nesse 

sentido colho aresto recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR - BAIXA DO GRAVAME – 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRAZO MÁXIMO 

DE 10 DIAS – RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN – (...) - RECURSO 

IMPROVIDO. 1- A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da 

alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 

dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (...)” (Ap, 27922/2013, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/07/2014, Data da publicação no DJE 14/07/2014). Portanto, 

não pairam dúvidas de que à requerida competia a obrigação de proceder 

com a baixa do gravame incidente sobre o veículo em questão, o que não 

foi realizado por ela mesma após a quitação do referido contrato de 

financiamento. À guisa desses fatos, a manutenção indevida de gravame 

em veículo cujo contrato de financiamento já se encontrava devidamente 

quitado, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar com 

a correspondente indenização por danos morais, desmerecendo qualquer 

importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do 

agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 

14 do CDC. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Ademais, são notórios os transtornos causados ao requerente ante a 

manutenção do gravame no seu veículo, diga-se, que perdurou por lapso 
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temporal excessivo, o impedindo de, nesse período, efetuar a eventual 

alienação do bem. Ademais, sendo certo que o ato ilícito da requerida 

acabou por gerar uma série de transtornos e dissabores vivenciados pelo 

autor que ficou por considerável tempo impossibilitado de exercer seu 

direito de proprietário sobre o veículo em questão, fato este que não pode 

ser considerado como mero aborrecimento. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO 

JUDICIAL - QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO - DECURSO DE 

LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS CADASTROS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR 

VALOR CONDIZENTE COM O DANO PROVOCADO – RECURSO 

DESPROVIDO. A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do 

veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do 

bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral, máxime 

quando comprovado que a vítima não economizou esforços na tentativa 

de solucionar o problema na esfera administrativa. A manutenção indevida 

de nome nos organismos de proteção ao crédito, após quitação do 

contrato gera o dever de indenizar por dano moral.” (TJ/MT -Ap, 

14989/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014.) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS INTEGRAL QUITAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – (...) - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A demora injustificada na baixa do gravame pela 

instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de 

direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, 

transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização 

por danos morais. (...)” (Ap, 92066/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2013, Data da 

publicação no DJE 16/07/2013). No que diz respeito a fixação pecuniária 

do dano moral, ressalto que trata-se de matéria atribuída à prudente 

discricionariedade do Juiz, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”. No presente, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, as condições econômico-financeiras das partes e os 

transtornos experimentados pelo autor, que ficou impossibilitado de 

usufruir do veículo e diante do lapso de tempo que gravame se manteve 

indevidamente inserido no documento do veículo descrito na inicial, 

considero que a quantia equivalente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo 

Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a 

quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o 

enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, 

conforme posicionamento do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

“dupla função reparatória e penalizante” . No mesmo caminho trilha a 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (...). Ao 

quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade 

da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o 

montante sirva de fonte de locupletamento fácil ”. Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, julgo procedentes os pedidos formulados na incial 

pelo requerente CRISTIANO YUDI TSURUKAWA em face BV Financeira 

S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, para determinar que a 

requerida promova a baixa do gravame de alienação fiduciária existente 

no portuário do veículo descrito nos autos (num. 21412527 e 21412530), 

bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC). Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-04.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIOGO FORNAZARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIERRI WEILER OAB - PR62655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGO DA COSTA (EXECUTADO)

ROBNILDO VIEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000140-04.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.028,92 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: RAFAEL DIOGO FORNAZARI Endereço: Rua Darci 

Roque Martins, 272, Centro, PLANALTO - PR - CEP: 85750-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ROBNILDO VIEIRA LIMA Endereço: Rua Getúlio Vargas, 

274, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

FRANCISCO RODRIGO DA COSTA Endereço: Rua Aeroporto, SN, 

Restaurante da comadre Cristina e Chico Mala, Aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para INFORMA NOS AUTOS SE HOUVE OU NÃO 

PAGAMENTO , UMA VEZ QUE OS EXECUTADOS FORAM DEVIDAMENTE 

CITADOS E INTIMADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-52.2010.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 

8010192-52.2010.8.11.0023. REQUERENTE: ANA CLEIA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BRASIL TELECOM Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença proposto em desfavor da empresa OI S.A., a qual 

encontra-se em recuperação judicial. Em consulta ao processo de 

recuperação judicial da executada, verifica-se a existência de deliberação 

judicial quanto à forma de pagamento dos créditos extraconcursais com a 

finalidade de viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial, restando decidido pelo juízo da recuperação que: “Os processos 

que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a 

liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em 

julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 

mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas 

Recuperandas.” Nestes termos, vislumbra-se que o Juízo da Recuperação 

Judicial adotou maneira padrão para viabilizar o pagamento dos créditos 

extraconcursais, de modo a atender mutuamente os interesses dos 

credores e da empresa em recuperação, o que é bastante louvável pelo 

nítido caráter de desburocratização dos pagamentos. Em procedimentos 

desta natureza, esta magistrada possuía o entendimento de que não seria 

possível o processamento da execução no Juizado Especial, ante a 

impossibilidade de pagamento voluntário e a impossibilidade de constrição 

judicial de bens da executada, o que reflete, inclusive, na apresentação de 

embargos pela executada. Por certo, os processos de execução em 

trâmite no Juizado Especial seguem o rito processual previsto na Lei n° 

9.099/95, a qual estabelece, juntamente com o Enunciado n° 117 do 

Fonaje, a obrigatoriedade da segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. 

Dessa forma, os processos de execução em face da empresa OI S.A. 

eram extintos pela incompatibilidade com a norma de regência processual, 

já que o pagamento voluntário e os atos de constrição judicial não podem 

ser feitos sem a autorização do Juízo da Recuperação, fato que 

comprometia o andamento do processo. Ocorre que a solução adotada 

pelo Juízo da Recuperação Judicial, apesar de não ser compatível com o 

procedimento adotado nos Juizados Especiais, está em consonância com 

as normas gerais instituídas pelo Código de Processo Civil, a qual é 

aplicável somente nos casos em que for compatível com os critérios 

norteadores da Lei n° 9.099/95. Em melhor análise da situação concreta 

enfrentada nos processos em que a empresa OI S.A. é parte, verifico que 

a modificação do entendimento anteriormente adotado é medida impositiva 

para garantir a efetiva prestação jurisdicional, pois o procedimento 

previsto no Código de Processo Civil é benéfico para as partes e contribui 

para atender os interesses da parte exequente, a qual não precisará mais 

distribuir nova execução no Juízo Comum para almejar o recebimento de 

seu crédito. Nestes termos, vislumbra-se que no presente caso concreto 

a norma prevista pelo CPC torna-se plenamente compatível com os 

critérios instituídos pela Lei n° 9.099/95. Tal situação, em linhas gerais, 

representa economia e eficiência da máquina judiciária, evitando-se, pois, 

a repetição de demanda no Juízo Comum, necessária, em tese, para 

compatibilizar o procedimento com as regras do CPC em homenagem a 

formalidades desnecessárias que certamente prejudicam a prestação 

jurisdicional e interferem na duração razoável do processo. De fato, a 

informalidade é um dos pilares de sustentação dos processos em trâmite 

nos Juizados Especiais, não devendo constituir óbice para a aplicação do 

Código de Processo Civil nos casos desta natureza. Muito pelo contrário, a 

informalidade, neste caso, deve fomentar a adoção da técnica processual 

adequada ao resultado útil do processo. Neste contexto, a informalidade 

que rege os processos do Juizado Especial é fundamento idôneo para 

afastar, no caso concreto, a exigência da prévia garantia do juízo para a 

interposição dos embargos pela executada. Ante o exposto, revendo o 

posicionamento anteriormente adotado, DETERMINO A INTIMAÇÃO da 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

demonstrativo atualizado do débito para fins de liquidação da sentença, 

sob pena de ser considerado para tal finalidade o último cálculo 

apresentado no processo. Apresentado o demonstrativo atualizado do 

débito ou certificado o decurso do prazo, INTIME-SE a executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e independentemente de penhora, apresentar 

impugnação/embargos, nos termos do artigo 525 do Código de Processo 

Civil. Caso decorra o prazo sem que a executada tenha apresentado 

impugnação/embargos, expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial, comunicando-o acerca da necessidade de pagamento do crédito 

exequendo. Caso a executada apresente impugnação/embargos, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte credora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar em observância ao princípio do 

contraditório. Intimem-se. Cumpra-se. De Alta Floresta para Peixoto de 

Azevedo. (assinado eletronicamente) MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA 

PARO Juíza de Direito designada

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010412-11.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDINEI FAVATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO OAB - MT3670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA DE MATOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010412-11.2014.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 1.828,10 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: JOAO CLAUDINEI FAVATO 

Endereço: RUA CRISTAL, 287, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: LAURINDA DE MATOS Endereço: 

Rua MINISTRO CÉSAR CALS, 279, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE 2 : INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DO EXECUTADO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO. CERTIDÃO DO OFICIAL : Certifico e dou fé 

que, estive no endereço constante em mandado e em lá estando, deixei de 

dar cabal cumprimento ao referido mandado de Penhora e avaliação, tendo 

em vista que no endereço fornecido se encontra instalado uma 

Lanchonete e atual ocupante do imóvel não soube informar o paradeiro da 

requerida Laurinda de Matos. Assim o sendo, faço a devolução do 

mandado para os devidos fins. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 
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termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 25 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-84.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000178-84.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NIZETE TEIXEIRA Endereço: RUA ORQUIDEA, 17, MAE DE DEUS, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: OI 

S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. FINALIDADE 2 : REQUERER O QUE DE DIREITO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-29.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VIEIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010070-29.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALINE VIEIRA VAZ Endereço: Rua SÃO JOSÉ, 258, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: Rua ELIGIO BALDO, 282, CENTRO LESTE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. FINALIDADE: INDICAR O NUMERO DA CONTA CORRENTE PARA 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ , UMA VEZ QUE A OBRIGAÇÃO FOI CUMPRIDA 

PELA RECLAMADA. PEIXOTO DE AZEVEDO, 25 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-65.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR SILVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010055-65.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 27.120,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALENCAR SILVEIRA 

BUENO Endereço: Rua PEDRO ALVARES CABRAL, 546, ALVORADA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: OI 

BRASILTELECOM Endereço: Rua BARÃO DE MELGAÇO, 3209, PRÉDIO 

JOÃO DIAS 1º PISO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para QUE SE 

MANIFESTE QUANTO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA 

PELA RECLAMADA. , EM 15 (QUINZE) DIAS. PEIXOTO DE AZEVEDO, 25 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-69.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT28003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000459-69.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 690,93 ESPÉCIE: [Duplicata, Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 800, 

SHANGRI-LA, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-420 POLO PASSIVO: Nome: 

ALIANCA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

Endereço: Av Brasil, 77, Sala 01 (Anexo Posto Ipiranga), Centro, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

EXECUTADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO . PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-22.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIANE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000111-22.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 598 de 935



->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DULCIANE ALVES DE ANDRADE Endereço: Rua Pará, 433, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA 

PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO DA RECLAMADA, NOS TERMOS 

DA LEI, EM 5 DIAS. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IZARLEI LOPES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000128-24.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IZARLEI LOPES MONTEIRO Endereço: RUA GOIAS, S/N, 

LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ R$ 1.259,80 (mil duzentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta centavos)., corrigido pelo INPC-IBGE e acrescidos de juros, 

conforme discriminado no cálculo acima. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000371-65.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 193,73 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLAVIO FERREIRA DA SILVA Endereço: 

Peru, 56, Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção 

monetária e juros legais a contar da data da sentença. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). DESPACHO: Intime-se a parte devedora, pessoalmente, para cumprir 

a sentença proferida nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, do CPC.Transcorrido o 

prazo sem cumprimento voluntário, à Contadora Judicial para atualização 

da dívida, acrescida de multa de 10%, consoante o disposto no art. 523, 

do CPC, voltando-me conclusos para análise do pedido de penhora on-line. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-56.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001307-56.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 

12.471,52 POLO ATIVO: Nome: ROSILENE SILVA MONTEIRO Endereço: 

Rua Viana, nª23, Bairro: Jardim Bela Vista em Peix, JARDIM BELA VISTA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 andar 

do Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-56.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001307-56.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 

12.471,52 POLO ATIVO: Nome: ROSILENE SILVA MONTEIRO Endereço: 

Rua Viana, nª23, Bairro: Jardim Bela Vista em Peix, JARDIM BELA VISTA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 21500, 4 andar 

do Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001301-49.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO OAB - MT16009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001301-49.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.285,10 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: LUCIANA 

TERESINHA SOBRINHO Endereço: Rua Thiago Magalhães Nunes, 1.170, 

Escritório de Advocacia, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que manifeste em 5 (cinco) dias quanto aos termos da 

manifestação apresentado pelo executado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001324-92.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001324-92.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 6.275,57 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) POLO ATIVO: Nome: GIOVANNE GOMES ARAUJO Endereço: DA 

SAÚDE, 530, ESCRITÓRIO ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para em 5 dias manifestar-se 

quanto aos termos apresentado pelo executado, nos termos da lei. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-31.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000511-31.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-90.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000132-90.2020.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 14.856,16 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) POLO ATIVO: Nome: JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS 

Endereço: JULIO CAMPOS, 446, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/n, 

Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar quanto aos 

termos apresentados pelo Executado em 5 dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-75.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000198-75.2017.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: LUIZ BARBOSA DA CRUZ Endereço: RUA IPE, 22, COAB 

SAO PEDRO, mae de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 

Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR, 

INDUSTRIAL, PORTO VELHO - RO - CEP: 76821-063 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-75.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000198-75.2017.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: LUIZ BARBOSA DA CRUZ Endereço: RUA IPE, 22, COAB 

SAO PEDRO, mae de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 

Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR, 

INDUSTRIAL, PORTO VELHO - RO - CEP: 76821-063 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-19.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALUSTRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000333-19.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE SALUSTRIANO DA SILVA Endereço: RUA DO COMERCIO, 

288, CENTRO, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: AVENIDA FRANCISCO 

VENCESLAU DOS ANJOS, 529, CENTRO MONTE BELO, MONTE BELO - MG 

- CEP: 37115-000 Senhor(a): JOSE SALUSTRIANO DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 25/06/2019 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de maio de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-87.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FONSECA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE NARCISO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000710-87.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.518,07 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, Cobrança de Aluguéis - Sem 

despejo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GERALDO FONSECA Endereço: Afonso Bonilha, 248, 

Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FLAVIANE NARCISO FERREIRA Endereço: Afonso 

Bonilha, 616, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Senhor(a): GERALDO FONSECA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 23/07/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 11 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-19.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALUSTRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000333-19.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE SALUSTRIANO DA SILVA Endereço: RUA DO COMERCIO, 

288, CENTRO, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: AVENIDA FRANCISCO 

VENCESLAU DOS ANJOS, 529, CENTRO MONTE BELO, MONTE BELO - MG 

- CEP: 37115-000 Senhor(a): JOSE SALUSTRIANO DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 25/06/2019 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de maio de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-19.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALUSTRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000333-19.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE SALUSTRIANO DA SILVA Endereço: RUA DO 

COMERCIO, 288, CENTRO, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - 

MT - CEP: 78533-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: AVENIDA 

FRANCISCO VENCESLAU DOS ANJOS, 529, CENTRO MONTE BELO, 

MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para autora, na pessoa da mandatária 

legal, para manifestar-se sobre os documentos colacionados pela ré (id´s 

24170745, 24170747, 24170754, 24170755 e 24170758), em 5 (cinco) 

dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-91.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001337-91.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO RODRIGUES SILVA Endereço: Chácara Paloma, Vila 

Esperança, MT 332, antiga BR 080, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-91.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001337-91.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: ANTONIO RODRIGUES SILVA Endereço: Chácara Paloma, 

Vila Esperança, MT 332, antiga BR 080, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS MOTA OAB - 017.737.231-11 (REPRESENTANTE)

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 26 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004452-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTOS CORREA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002548-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002548-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE GUILHERME DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 09/07/2020 às 15h15. Intimem-se. , 

23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000113-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000113-17.2020.8.11.0013. Trata-se de 

Ação para Retificação de Registro de nome promovida por Wellington 

Ramos Moreira que pretende voltar a se chamar Wellington de Oliveira. 

Narra, em síntese que nasceu de uma meretriz e que, posteriormente, foi 

adotado por um casal, quando então passou a se chamar Wellington 

Ramos Moreira. Contudo, alega ter sido abandonado pelos pais adotivos e 

que por ser conhecido como Wellington de Oliveira, gostaria de retornar a 

ter seu nome de origem. É o breve Relatório. Passo a decidir. Em termos 

legais, a adoção, depois de concluída, é irreversível, consoante se 

depreende do §1º do art.39 que trata da irrevogabilidade da adoção. 

Outrossim, prêve o art.41: A adoção atribui a condição de filho ao 

adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 

impedimentos matrimoniais. Logo, o pedido formulado pelo autor visa 

desconstituir aquilo que é irreversível e irrevogável, bem como, pro 

conseguinte transgredir o disposto no art.41 da Lei 8.069/90. Um dos 

corolários da adoção é a condição de filho com a consequente alteração 

do nome original, sendo certo ainda que a "retificação" ora pleiteada não é 

prevista como hipótese legal para alteração do nome, não podendo servir 

de via indireta para burlar o sistema da adoção. ISSO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de retificação do nome promovido por 

WELLINGTON RAMOS OLIVEIRA e determino o arquivamento destes 

autos. PRI. transitado em julgado, arquivem-se. Pontes e Lacerda/MT, 31 

de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000985-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça , conforme provimento do CGJ 07/2017, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004379-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILSON DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003311-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA, GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS OAB - GO37040 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agropecuária Florêncio Bonito (REQUERIDO)

Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda - MT (REQUERIDO)

Liliana Queiroz Ferreira Franco (REQUERIDO)

Zigomar Ferreira Franco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON RAMOS JUNIOR OAB - GO11550 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILBERTO BATISTA DE LUCENA (REQUERENTE)

LUCIANO CORREA DE OLIVEIRA OAB - SP134393 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003311-96.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: 28ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA, GOIAS 

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT, 

ZIGOMAR FERREIRA FRANCO, LILIANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO, 

AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO Em se tratando de processo 

eletrônico e de Carta Precatória que tramita há algum tempo, determino: 01 

- Proceda-se à anotação onde couber dos dados referente aos 

executados em Petição de Ref.30617592; 02 - Intimem-se as partes para 

que indiquem assistente técnico e quesitos em 05 dias; 03 - Intimem-se o 

Sr. Perito para dar início aos trabalhos, comunicando às partes e 

apresentando laudo pericial em 60 dias; Ressalto que o prazo fixado no 

item 02, por se tratar de Carta Precatória, será contados normalmente, vez 

que não há qualquer dificuldade para apresentar uma petição com 

indicação de perito e quesitos, via eletrônica. Após a inclusão dos nomes 

dos procuradores dos executados nos autos, proceda-se à publicação 

deste ato. Pontes e Lacerda, 7 de abril de 2020. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

abril de 2020.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VELOSO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Ofício nº 

99/2020 Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Referência: Processo nº 

1003910-35.2019.8.11.0013 Espécie: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR(A): LUCILENE VELOSO DE 

BARROS REU: GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Assunto: Implantação de benefício - 

Tutela antecipada - URGENTE Prezado(a) Senhor(a): Em cumprimento a 

decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito - Dr. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati, determino a Vossa Senhoria a Implantação do Benefício 

Previdenciário de auxílio à parte Requerente imediatamente , conforme 

dados e elementos que seguem anexos. Atenciosamente MARIA DE 

FATIMA LEMOS FRANCA Assinado digitalmente À PROCURADORIA 

FEDERAL DO INSS CUIABÁ/MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155281 Nr: 10487-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ANGELO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Se for o caso, oficie-se ao INSS para cumprimento da obrigação de 

fazer (implantação do benefício), caso ainda não tenha sido comprovada a 

implantação.

 2- Altere-se a classe e autuação para “cumprimento de sentença”, se 

necessário.

 Fica a parte executada ciente de que se trata de cumprimento de 

sentença distribuído no PJe, oriundo de processo de conhecimento físico, 

em cumprimento ao art. 13, II, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, e 

portanto é mera continuidade do processo anterior, alterando-se apenas a 

numeração única.

3- Cite-se o executado, por meio do próprio sistema PJe, nos termos do 

art. 535 do Código de Processo Civil, para que, no prazo legal, apresente 

embargos ou concorde com o valor pleiteado.

4- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação.

5- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

6 - Não havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

decisão.

7 - Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144600 Nr: 5525-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gleiciane da Silva Cordeiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO 

CRUZ-ME, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis francisco schievano 

bonassi - OAB:67082/SP, MARCELO BONASSI SEMMLER - 

OAB:305850

 Às partes apra que especifiquem provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152489 Nr: 9194-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR MIGUEL DA CUNHA, TEREZINHA 

GALHARDO NOGUEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 01 - Intimem-se por mandado as testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública e Procuradoria Geral do Estado para audiência designada ou 

Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas arroladas de 

outras Comarcas;

02 - Oficie-se para apresentação dos servidores desta Comarca ao 

respectivo Superior Hierárquico;

02 - Dê-se vistas à Defensoria Pública e Procuradoria do Estado para 

ciência da data designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158953 Nr: 12398-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FALBOT RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se conforme requerido.

Aguarde-se em arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166313 Nr: 3324-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Willian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CHRISTIANO TREVISAN 

SANZOVO - OAB:47051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos 

comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia de 

contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou 

de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa.

Poderá a parte autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas iniciais.

Certifique o Cartório, em 05 dias, a regularização do feito (Embargos à 

Penhora)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168531 Nr: 4369-88.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003938-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. V. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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I. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003938-03.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) PARTE AUTORA: REQUERENTE: WANDERSON RAYLAN VIEIRA 

OLIVEIRA PARTE RÉ: REQUERIDO: ISVA SANTOS DE OLIVEIRA Certifico 

que a contestação apresentada nos autos (IDs 31493549 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 27/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001429-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001429-02.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BRUNA 

FERNANDA DE CARVALHO PARTE RÉ: REU: REGIANO SALDANHA 

PARAVA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte requerente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003125-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BRUNO OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003125-73.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: JEFERSON BRUNO OLIVEIRA SILVA Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

para intimação da parte requerente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Pontes e Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002363-57.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: 

EXECUTADO: WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

para intimação da parte requerente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Pontes e Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002363-57.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: 

EXECUTADO: WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

para intimação da parte requerente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Pontes e Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLANI SOUZA HORN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003641-93.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: MYLLANI SOUZA HORN Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da 

parte requerente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))
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PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLANI SOUZA HORN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003641-93.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: MYLLANI SOUZA HORN Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da 

parte requerente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLANI SOUZA HORN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003641-93.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: MYLLANI SOUZA HORN Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da 

parte requerente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLANI SOUZA HORN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003641-93.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: MYLLANI SOUZA HORN Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da 

parte requerente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO LEAL RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013 AUTOR: 

AGNO LEAL RAMALHO RÉU: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA. Vistos. 

INTIME-SE a requerida, por intermédio de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos solicitados 

pelos peritos (ID n.º 31359184). Com a entrega dos documentos, 

CONCEDO aos “experts” o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para que se manifestem no prazo comum de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO LEAL RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013 AUTOR: 

AGNO LEAL RAMALHO RÉU: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA. Vistos. 

INTIME-SE a requerida, por intermédio de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos solicitados 

pelos peritos (ID n.º 31359184). Com a entrega dos documentos, 

CONCEDO aos “experts” o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para que se manifestem no prazo comum de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO LEAL RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013 AUTOR: 

AGNO LEAL RAMALHO RÉU: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA. Vistos. 

INTIME-SE a requerida, por intermédio de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos solicitados 

pelos peritos (ID n.º 31359184). Com a entrega dos documentos, 

CONCEDO aos “experts” o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para que se manifestem no prazo comum de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio 
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Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004384-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004384-06.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

para intimação da parte requerente para , no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004384-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004384-06.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

para intimação da parte requerente para , no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001474-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GONCALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001474-06.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: CELIO 

ABREU DE OLIVEIRA - ME PARTE RÉ: EXECUTADO: EMANOEL 

GONCALVES FERREIRA Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte 

requerente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda, 

27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002147-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002147-96.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca da juntada de ID 31539869, no prazo de 15(quinze) dias. Pontes e 

Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002147-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002147-96.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca da juntada de ID 31539869, no prazo de 15(quinze) dias. Pontes e 

Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002147-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002147-96.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

EURIPEDES RODRIGUES MOREIRA PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca da juntada de ID 31539869, no prazo de 15(quinze) dias. Pontes e 

Lacerda, 27/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000810-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEUZA PANTALIAO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000810-72.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ADILEUZA PANTALIAO 

FAGUNDES PARTE RÉ: REQUERIDO: ELIAS FERNANDES DA SILVA Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca da juntada de ID 31080734, no prazo de 15(quinze) dias. Pontes e 

Lacerda, 07/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001198-38.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

WAGNER VIEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VIEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001198-38.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO 

(39) PARTE AUTORA: REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA PINTO 

INVENTARIANTE: WAGNER VIEIRA PARTE RÉ: DE CUJUS: MARIA 

APARECIDA VIEIRA Certifico para os devidos fins de direito que, conforme 

expedição errônea do termo de inventariante e com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, encaminho os autos a expedição. Pontes e Lacerda, 

16/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206074 Nr: 11228-86.2019.811.0013

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOM, VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA, Rg: 

2607213, Filiação: Marlene da Costa Oliveira e Jose Tenorio Marcarenha, 

data de nascimento: 17/11/1991, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-AL, lenhador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Através dos documentos que acompanham a presente 

exordial (cópias de peças dos autos de n. 10611-29.2019.811.0013 - 

204987), os quais tramitaram perante esta Segunda Vara de Pontes e 

Lacerda/MT), observa-se que os requeridos VIAMA FERREIRA DOS 

SANTOS e FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA há tempos vem negando o 

exercício do poder familiar em favor de seu filho YURI FERREIRA 

MASCARENHA, sendo reiterados e insistentemente omissos com suas 

obrigações legais, culminando com uma situação de total risco social e 

abandono do referido menor, o qual por nefasta negligência dos réus 

encontra-se institucionalizado. Ab initio, dessumi-se que pouquíssimas são 

as informação disponíveis quanto ao genitor do infante, FABIANO 

OLIVEIRA MASCARENHA, que há anos abandonou o filho com a 

correquerida, deixando a prole relegada ao mais completo abandono 

material e afetivo, estando em paradeiro ignorado. No que concerne à 

demandada VIAMA FERREIRA DOS SANTOS, vislumbra-se que esta é 

usuária de entorpecentes, sendo que havia deixado seu filho de apenas 3 

(três) anos aos cuidados de uma senhora de nome Joseane, a qual não 

possui qualquer grau de parentesco com a criança e seus genitores. 

Neste passo, conforme relatos de Joseane ao Conselho Tutelar desta 

urbe, VIAMA e seu companheiro quando chegaram neste Município de 

Pontes e Lacerda/MT, vindo do Estado de São Paulo, foram direto para a 

Vila Olímpica, local conhecido como ponto de uso de drogas nesta urbe, 

deixando o menor em sua residência. Ainda, a senhora supramencionada 

afirmou que não possuía condições de continuar cuidando da criança, 

pois possuía 3 (três) filhas e um neto recém-nascido aos seus cuidados. 

Constata-se, portanto, do conteúdo probatório que ampara o petitório 

inaugural, que a possibilidade do infante retornar ao convívio familiar na 

companhia dos réus é totalmente inviável, descabida e impossível de se 

concretizar, já que os genitores além de não manter residência fixa, são 

completamente incapazes em promover o devido zelo de seu filho sem 

expô-lo a novel situação de risco, em especial VIAMA que faz uso 

constante de drogas.

Despacho/Decisão: Vistos.Por ora, DEFIRO o requerimento retro para 

determinar a citação do réu Fabiano Oliveira Mascarenha, por edital, na 

forma do art. 246, inciso IV, do NCPC.Caso decorra o prazo de citação por 

edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIME-SE e CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004055-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. BARBOSA DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1004055-91.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 343.714,16 ESPÉCIE: 

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Avenida República do Libano, 2.258, 00, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: C. 

A. BARBOSA DE FREITAS - ME Endereço: RODOVIA-BR 174, 0, FAZ. 

RANCHO de COURO, ZONA RURAL, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 
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FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) executado(s) acima descrito(s) 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da 

execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos 

executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), 

tantos quantos bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 

10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação 

dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e 

recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo 

de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do 

depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da 

penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de 

Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da 

Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão 

competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. RESUMO 

DA INICIAL: "(...) O Exequente é credor do Executado da importância 

líquida, certa e exigível de R$ 1.181,80 (UM MIL E CENTO E OITENTA E UM 

REAIS E OITENTA CENTAVOS);R$ 2.113,58 (DOIS MIL E CENTO E TREZE 

REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), representada(s) pela(s) 

inclusa(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 2017487833, 2018828157. 

(...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITE(M)-SE o (a) executado (a) no endereço 

informado pelo exequente, e eventuais sócios em seus respectivos 

endereços, caso requerido na inicial, para, em 05 (cinco) dias, pagar o 

débito objeto da execução supra, como consta na CDA em anexo, bem 

como as custas processuais, honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa e demais encargos legais que 

ocorrerem, ou nomear bens à penhora (artigos 8º e 9º da Lei nº 6.830/80). 

Decorrido o prazo sem que o (a) devedor (a) efetue o pagamento ou a 

nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos 

artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, 

que deverá ser intimado a não abrir mão do depósito sem prévia 

autorização do juízo, bem como INTIME-SE o (a) EXECUTADO (A) da 

penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para, querendo, opor embargos à execução. Recaindo a constrição 

sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do (a) executado (a), se casado (a) 

for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis competente para que 

proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 6.830/1980) ou, na 

impossibilidade deste, à averbação, a que se fará entrega da contrafé e 

cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a penhora em veículos, 

entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de penhora, com ordem 

de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), na repartição 

competente para emissão do certificado de registro. Recaindo em ações, 

debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário 

nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, Bolsa de Valores ou 

na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 6.830/1980). ATENHA-SE o 

(a) Oficial (a) de Justiça ao estritamente ordenado no mandado, pois 

qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 ou outra matéria deverá ser 

trazida aos autos pelo(a) executado(a) mediante embargos. Não sendo 

encontrado (a) o (a) devedor (a), ou se este (a) se ocultar, proceda-se ao 

ARRESTO de bens, conforme disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

6.830/1980. Acaso não localizado (s) o (a)(s) executado (a)(s), fica já 

deferida a pesquisa de novo endereço no sistema INFOJUD. Frustrada a 

obtenção de novo endereço, DEFIRO, desde já, a expedição de edital para 

fins de citação do (a) executado (a). CUMPRA-SE. (...)" ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte 

devedora observar as disposições do art. 835 do Código de Processo 

Civil, bem como apresentar documento comprobatório de propriedade e 

inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte 

devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e 

depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens 

pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a 

penhora se efetuar por Oficial de Justiça. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. 

Pontes e Lacerda (MT), 27 de abril de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO 

JÚNIOR Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 204288 Nr: 10239-80.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO NETO BARBOSA DOS SANTOS, 

ROBSON COSTA DE ARAÚJO VIEIRA, DANIEL GOMES DE TOLEDO, 

ANDERSON MATEUS PEDROZO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Defensor Público Estadual - Núcleo de Pontes e 

Lacerda - OAB:

 Analisados os autos, verifico não ter sido cumprida na íntegra a decisão 

anteriormente proferida, vez que não foi certificado pela secretaria acerca 

da citação do denunciado Daniel, preso no CDP local, no que se refere ao 

recebimento da denúncia.

Igualmente não consta intimação dos réus Jacinto, Robson, Daniel e 

Anderson quanto ao aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério 

Público, conforme determinação de ref. 28.

Assim, DEVOLVO os autos à Secretaria para que providencie o quanto 

necessário e anteriormente determinado.

Após, tornem os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON MARQUES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 
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1001293-68.2020.8.11.0013. REQUERENTE: CLEYTON MARQUES 

CALDEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para fazer cessar o desconto de contribuição 

previdenciária sobre os valores decorrentes de gratificação por função de 

coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente). Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto a 

jurisprudência remansosa em nossos tribunais é no sentido de que as 

verbas salariais transitórias não integram a base de cálculo para 

contribuição previdenciária, incluindo-se aí a gratificação de função de 

diretora escolar. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – 

DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

SOBRE VERBA NÃO REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegítima a inclusão na base de cálculo da 

contribuição previdenciária de valores correspondentes a parcelas de 

natureza não remuneratória, não incorporável aos proventos de 

aposentadoria. Precedentes do STJ. (Turma Recursal Única de Mato 

Grosso - 8012720-09.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2019, 

Publicado no DJE 15/03/2019). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que o réu faça cessar a contribuição 

previdenciária sobre os valores decorrentes de gratificação por função de 

coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente), no prazo de 30 dias, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de descumprimento. 2- O 

Enunciado 1, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Considerando que o ente federativo réu já se 

manifestou em outros feitos informando o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, deixo de designá-la. Determino a CITAÇÃO da 

parte ré, pela via eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e 

Lacerda, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001277-17.2020.8.11.0013. AUTOR: JUNIOR CESAR PEREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o cancelamento de 

eventual audiência de conciliação designada nos autos. A Lei 12.153/2009 

criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência 

absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda a 

prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo 

único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou pedido 

genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do indébito 

nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 

impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001266-85.2020.8.11.0013. AUTOR: GERALDO MAGELA DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o cancelamento de 

eventual audiência de conciliação designada nos autos. A Lei 12.153/2009 

criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência 

absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda a 

prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo 

único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou pedido 

genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do indébito 

nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 

impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ADAO DO CARMO VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001255-56.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ROGER ADAO DO CARMO 

VILANOVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial. O 

Enunciado 1, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Considerando que o ente federativo réu já se 

manifestou em outros feitos informando o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, deixo de designá-la. Caso já tenha sido 

designada pela Secretaria ou automaticamente pelo sistema PJE, 

CANCELE-SE A AUDIÊNCIA DESIGNADA. Determino a CITAÇÃO da parte 

ré, pela via eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e 

Lacerda, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-97.2020.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001304-97.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ANTONIO CEZAR 

DE ALMEIDA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 08/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 25 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000411-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO. Autos nº 1000411-2017.2014.811.0013 RAMÃO WILSON 

JUNIOR, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

advogando em causa própria, vem, com o devido acato e respeito à 

honrosa presença de Vossa Excelência, MANIFESTAR-SE nos seguintes 

termos: Após a expedição de RPV, não houve qualquer manifestação ou 

pagamento, demonstrando o total descaso com o processo. Ocorre, 

Excelência, que a Secretaria do Departamento Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, ficou apenas e tão somente com a responsabilidade 

de realizar as devidas atualizações e os cálculos com as retenções de 

cada caso. O pagamento ou não ficou sob a responsabilidade do ente 

devedor, e o que consta dos autos é exatamente o não cumprimento do 

prazo legal. Dúvidas não restam, pois o Provimento nº 11/2017, CM, de 10 

de Agosto de 2017, é claro como luz solar, e mais pela expertise do 

Departamento auxiliar da Presidência, em elaborar os cálculos esse 

departamento não é mais responsável pelo pagamento as mudanças 

foram radicais com a alteração da legislação. Não há dúvidas de que o 

SEQUESTRO de valores se afigura imperiosa e indispensável, sob pela de 

relegar o instituto da Requisição ao absoluto fracasso, incentivando os 

entes públicos ao seu não pagamento e obrigando o credor a se submeter 

a longas filas para quitação de seu crédito, sem prazo certo para 

liquidação, tal qual ocorre com o precatório. Pergunta-se: Se não existem 

meios para dotar de efetividade e imperatividade os procedimentos 

adotados para a Requisição de Pequeno Valor, como é o caso do 

sequestro, qual seria a verdadeira função do instituto? Negar a ordem de 

sequestro ao Estado de Mato Grosso que não acata a requisição, não 

seria menosprezar o próprio sentido da lei? E mais, essa ausência de 

normas mais cogentes e imperativas acaba levando muitos 

administradores públicos a simplesmente “optarem” por não adimplir suas 

obrigações contraídas perante os credores de RPV, submetendo o 

instituto a verdadeira escolha política do gestor público. Ora, fora 

justamente da preocupação em salvar o § 3º, II do artigo 535 do NCPC. O 

próprio Provimento nº 11/2017, CM, de 10 de Agosto de 2017, em seu 

artigo 6º, §1º e §2º, e todo o conteúdo do provimento deixa claro o 

procedimento a ser adotado, e no presente processo não há outro 

caminho senão decretar o sequestro para a satisfação do crédito. A lei é 

de clareza incontestável: ela autoriza a expedição de ordem de sequestro 

de numerário suficiente à satisfação da demanda no caso em que 

desatendida a requisição judicial. Assim sendo, tendo em vista que não 

ocorreu o devido pagamento da RPV expedida, no prazo legal, nos termos 

do Provimento nº 11/2017, CM, de 10 de Agosto de 2017, em seu artigo 6º, 

§1º e §2º, requer o SEQUESTRO DE VALORES nas contas do executado 

ESTADO DE MATO GROSSO. Nestes Termos, Pede Deferimento. Pontes e 

Lacerda/MT, 14 de Agosto de 2019 Ramão Wilson Junior OAB/MT 11702

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ADAO DO CARMO VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001255-56.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ROGER ADAO DO CARMO 

VILANOVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial. O 

Enunciado 1, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Considerando que o ente federativo réu já se 

manifestou em outros feitos informando o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, deixo de designá-la. Caso já tenha sido 

designada pela Secretaria ou automaticamente pelo sistema PJE, 

CANCELE-SE A AUDIÊNCIA DESIGNADA. Determino a CITAÇÃO da parte 

ré, pela via eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e 

Lacerda, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY EMERY RAMPANELLI SANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001300-60.2020.8.11.0013. AUTOR: KATIELY EMERY RAMPANELLI 

SANTA CATARINA REU: ESTADO DO MATRO GROSSO - FAZENDA 

ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias, 

adequando o polo passivo, visto que a SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA é apenas órgão da Administração Direta e não possui 

personalidade jurídica própria para atuar em juízo. Emendada a inicial, 

deverá a Secretaria alterar o cadastro de partes e remeter os autos 

novamente à conclusão. PONTES E LACERDA, 27 de abril de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001304-97.2020.8.11.0013. AUTOR: ANTONIO CEZAR DE ALMEIDA 

ARRUDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o 

cancelamento de eventual audiência de conciliação designada nos autos. 

A Lei 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com 

competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de 
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interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, 

aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

veda a prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, 

parágrafo único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou 

pedido genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do 

indébito nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 

impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 27 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-50.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CENI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA MIURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010532-50.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: PATRICIA CENI DOS SANTOS 

EXECUTADO: CELIA MIURA, AILTON ANTONIO DA SILVA Vistos, etc. 

Expeça-se ofício ao SERASA para inclusão do nome dos executados no 

cadastro restritivo de crédito, constando o valor da última planilha 

apresentada pela parte exequente. Após, ao arquivo. PONTES E 

LACERDA, 27 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SILVIO ALVES FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

DESPACHO Número do Processo: 1003202-82.2019.8.11.0013 Polo Ativo: 

Walter Leite da Silva Polo Passivo: Alan Silvio Alves Fonseca Vistos etc. 

Em análise dos autos, observo que não há elementos probantes 

suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, sendo 

imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela parte 

Requerida em sede de Contestação ID 30058012, a fim de que comprovem 

os fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. Motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao 

Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95) para designação de audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL OLEGARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

DESPACHO Número do Processo: 1000074-20.2020.8.11.0013 Polo Ativo: 

Josue Ferreira de Souza Polo Passivo: Lourival Olegario de Souza Vistos 

etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos probantes 

suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, sendo 

imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela parte 

Requerida em sede de Contestação ID 29904724, a fim de que comprovem 

os fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. Motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao 

Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95) para designar audiência de instrução e 

julgamento. Intime-se a parte Requerida para manifestar quanto aos 

documentos acostados na impugnação a contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003803-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDER MARCIO FERNANDES LEITE OAB - MT26025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

DESPACHO Número do Processo: 1003803-88.2019.8.11.0013 Polo Ativo: 

Margarete Pereira da Silva Polo Passivo: Sistema Cidade de Rádio e 

Televisão LTDA - ME Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não 

há elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre 

as partes, sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme 

pleiteado pela parte Requerida em sede de Contestação ID 28660456, a fim 

de que comprovem os fatos, bem como para oitiva das partes e 

testemunhas, devendo para tanto as partes trazerem as testemunhas 

independente de intimação, sob pena de preclusão. Motivo pelo qual 

determino a remessa dos autos ao Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95) 

para designar audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte 

Requerida para manifestar quanto aos documentos acostados na 

impugnação a contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010308-78.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV PORTAL DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

DESPACHO Número do Processo: 8010308-78.2016.8.11.003 Polo Ativo: 

Marcos Francisco Fagundes Polo Passivo: TV Portal da Amazônia LTDA 

Vistos, etc. Em virtude do saldo credor à favor da parte Exequente 

apurado pela contadoria no ID 29322569, intimem-se as partes Requerida 

para manifestarem quanto a este no prazo 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos para julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001316-14.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ANTONIO FIDELIS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 27 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010858-73.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LA MAISON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

UNIPESSOAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010858-73.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: LA MAISON COMERCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO UNIPESSOAL LTDA - ME 

EXECUTADO: GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO Vistos, etc. 

Indefiro o pedido retro, pois o processo já foi extinto. Eventual reiteração 

da execução deverá se dar na Justiça Comum. Cumpra-se a sentença. 

PONTES E LACERDA, 27 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010327-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SUARDI NETO (LITISCONSORTES)

MOTO ART COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR VIANA (LITISCONSORTES)

ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - ME 

(LITISCONSORTES)

J VIANA E CIA LTDA - ME (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado para apresentar Contrarrazões ao Recurso no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001318-81.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CARLOS 

BATISTA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DE 

JULIO PIOVEZAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002674-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIL BOTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE OAB - MT11248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002674-48.2019.8.11.0013 Parte Reclamante: Osvaldil 

Botini Parte Reclamada: Empresa Colibri Transportes LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. - Da preliminar de carência da ação A parte 

Requerida alega arrematou um imóvel de propriedade da parte Requerida. 

Afirma que tentou alugar o imóvel, contudo não logrou êxito. Assim, requer 

a condenação da parte Requerida nos danos materiais, referente aos 

alugueis durante o período que permaneceu no imóvel, bem como 

indenização por danos morais. Em análise aos documentos da inicial 

constato, que a parte Requerente ingressou com a demanda EMPRESA 

COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68, empresa 

esta que possuía o débito, que derivou a arrematação do imóvel, conforme 

documento de ID 22567569, todavia a parte citada foi a empresa VERDE 

TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 01.751.730/0001-97. 

Constata-se que as empresas são distintas, inexistindo comprovação de 

que houve a efetiva sucessão empresarial. Embora a parte Requerente 

afirme que a parte Requerida estava utilizando do imóvel, a ação foi 

ajuizada apenas em face da Empresa Colibri Transportes. Assim resta 

evidente de que a parte Requerente não ajuizou ação contra a Verde 

Transportes, mas apenas em face da Empresa Colibri. Desta feita entendo 

que a presente demanda, não possui as condições da ação, uma vez que 

não houve ajuizamento da ação em face da empresa Verde Transportes, 

inexistindo sequer pedido para formação de grupo econômico ou 

sucessão empresarial entre a parte Requerida e a Verde Transportes. 

Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria de 

ordem pública que é, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, 

reconheço a carência da ação, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004045-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ILDIANE DALFIOR CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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Processo n.º 1004045-47.2019.8.11.0013 Reclamante: Paula Ildiane Dalfior 

Chaves Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que no mês de Outubro de 2019 a parte 

Requerida efetivou o desconto de 3 parcelas do seu empréstimo 

consignado de forma adiantada. Afirma ainda que em Dezembro foi 

descontada uma nova parcela. Assim, requer a restituição do valor pago 

indevidamente descontado, bem como a condenação da parte Requerida 

em danos morais. A parte requerida alega em sede de contestação que o 

débito é legítimo, bem como que não houve comprovação de qualquer ato 

ilícito praticado pelo banco. Afirma que inexiste qualquer falha ou ilicitude 

da Ré, que justifique qualquer ato ilícito, capaz de ensejar danos morais. 

Deste modo, aduz que não há justo motivo para que a parte Requerente 

seja indenizada pelos danos morais. A parte Requerente deixou de 

apresentar impugnação a contestação. No presente caso, constato que 

embora a parte Requerente afirme que houveram três descontos em seu 

extrato, conforme extrato de ID 27115081, esta não comprovou que os 

pagamentos anteriores foram devidamente efetivados corretamente. 

Assim, entendo que a parte Requerente poderia ter trazido os extratos de 

sua conta corrente, a fim de comprovar que foram realizados os 

pagamentos anteriores mensalmente e que os descontos efetivados em 

Outubro/19 foram indevidamente realizados. Em que pese, haja a inversão 

do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho 

que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo 

feito. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

revogo a antecipação de tutela concedida no ID 27298000 e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002771-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO FRANCO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002771-48.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOSE DIVINO FRANCO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório. Ação de 

Anulatória de lançamento tributário, proposta por JOSÉ DIVINO FRANCO 

em face de ESTADO DO MATO GROSSO, requerendo o reclamante a 

procedência da pretensão para anular lançamento tributário questionado. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar Ausência de Interesse de 

Agir. Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Relata o reclamado que 

em razão de um contrato fraudulento a motocicleta Suzuki Intruder, 125 

nacional, ano/modelo 2010/2011, cor vermelha, placa OAP 1142, Renavam 

00459585720, foi registrada nos cadastros do DETRAN como de 

propriedade do reclamante. Não conseguiu corrigir administrativamente os 

dados da autarquia estadual, estabeleceu relação jurídica processual de 

numeração única 1785-87.2014.811.0013, que tramitou na 2ª Vara desta 

Comarca, na qual foi reconhecido, ao final do processo, a fraude, tendo 

sido determinado ao DETRAN a exclusão do nome do reclamante dos 

bancos de dados da autarquia, no entanto o reclamante continua sendo 

cobrado pelos tributos incidentes sobre o bem. Em contestação alega há 

mais providências judiciais a serem tomadas, uma vez que as CDA(s) 

pertinentes veículo encontra-se CANCELADA, por meio da Decisão 

Administrativa, devidamente homologada. Pois bem. Verifica-se no caso 

em tela que já há decisão judicial reconhecendo a fraude no contrato, bem 

com determinação ao DETRAN para a exclusão do nome do reclamante 

dos bancos de dados da autarquia, haja vista os documentos juntados, 

bem como a decisão administrativa nº 2019380560 de 09/10/2019. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para: DETERMINAR CANCELAMENTO da 

CDA2017118319, em nome do reclamante bem com a exclusão do seu 

nome do rol de devedores do Estado de Mato Grosso. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1000082-94.2020.8.11.0013 Parte Reclamante: Marli Alves 

de Souza Parte Reclamada: Administradora de Consórcio Nacional Gazin 

LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, 

in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 

300,29 (trezentos reais e vinte e nove centavos), que já havia sido paga. 

A parte requerida contesta a parte autora asseverando que a parte 

Requerente solicitou o adiantamento da parcela de Maio de 2019, contudo 

não pagou esse boleto, motivo pelo qual quando efetuou o pagamento em 

02.10.2019, este valor foi utilizado para pagamento da parcela de Maio de 

2019, que não havia sido paga. Assim afirma que inexiste ato ilícito, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento que desabone o comprovante de pagamento anexado pela 

parte Requerente no ID 28081180. Conforme se verifica pelo extrato 

atualizado acostado pela parte Requerida no ID 29952830, a parte 

Requerente efetivou o pagamento da parcela de maio (parcela n.º 31) no 

dia 11/05/2019, assim inexiste motivo para que efetivasse novo 

pagamento em Outubro referente a mesma parcela de Maio. Caberia a 

parte Requerida, depois de efetivado o pagamento da parcela 31 de 

Maio/19, com o boleto original, dar baixa no boleto que havia sido pedido o 

adiantamento, não pago, e não cobrá-lo novamente em Outubro/19. Assim, 

resta evidente que a parte Requerida cobrou em duplicidade a parcela n.º 

31, gerando prejuízo à parte Requerente, com a negativação de outra 

parcela que era para ter sido paga em 02.10.2019. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Portanto, 

não comprovado que a referida parcela foi indevidamente paga, ilegítima a 

cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 
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danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a tutela de urgência concedida 

no ID 29272228, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

no valor de R$ 300,29 (trezentos reais e vinte e nove centavos), 

disponibilizada em 09.12.2019, bem como para reconhecer a quitação da 

parcela 36 do contrato vencida em 10.10.2019, e condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 17.02.2020 – visto que o dano decorre de relação 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003200-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LEITE DE ALMEIDA OAB - RJ95935 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1003200-15.2019.811.0013 Parte Reclamante: Ivanildo 

Amaral de Queiroz Parte Reclamada: Generali Brasil Seguros S.A. Parte 

Reclamada: HDI Seguros S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da 

preliminar - Da incompetência do Juizado Especial – Perícia A parte 

Requerida Generali Brasil Seguros S.A. alega que o juízo é incompetente 

para julgar a presente demanda, uma vez que se faz necessária a 

realização de perícia, todavia, resta evidente que não há complexidade na 

presente demanda, bem como as provas do direito poderiam ser 

produzidas pelas partes, inexistindo motivo declarar este juízo 

incompetente. Desta forma rejeito a preliminar. Mérito. Alega a parte 

Requerente que colidiu com uma capivara em 06.04.2019, motivo pelo qual 

acionou a seguradora no dia 07.04.2019 e solicitou o reparo do veículo. 

Afirma que o veículo foi reparado e entregue, contudo apresentou um 

novo problema poucos dias depois, tendo que retornar para a oficina para 

reparos, estando até a presente data aguardando a autorização da 

seguradora para reparos. Aduz que a parte Requerida está negando a 

realização dos serviços, conforme e-mail de ID 24394494. Assim, requer a 

condenação da parte Requerida em danos morais e materiais. A parte 

requerida Generali Brasil Seguros S.A. alega que o serviço foi 

devidamente prestado, tendo o veículo sido entregue em 24.05.2019, bem 

como que o atraso se deu por culpa do fornecedor e não da seguradora. 

Aduz ainda que não houve violação a nenhum preceito do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como não é aplicável da inversão do ônus da 

prova. Assim por inexistir ato ilícito, requer a improcedência dos pedidos. 

A parte requerida HDI Seguros S.A. alega que não possuía apólice vigente 

com a parte Requerente na data do acidente (06.04.2019), uma vez que 

pactuou o seguro apenas em 19.04.2019, conforme apólice acostada no 

ID 26528469. Afirma que a responsabilidade pelos fatos narrados é 

exclusivo da outra parte Requerida. Assim por inexistir ato ilícito, requer a 

improcedência dos pedidos. Na impugnação a defesa a requerente 

impugna a integralidade da contestação e requer a condenação da 

requerida nos termos pedidos na inicial. De início constato que a parte 

Requerida HDI Seguros S.A. possui razão em seu pleito, uma vez que a 

época do acidente não possuía qualquer relação comercial com a parte 

Requerente, não sendo, portanto, responsável pelo atraso no conserto do 

veículo, motivo pelo qual reconheço a improcedência da ação quanto a 

esta Reclamada. Por outro lado, resta razão a parte Requerente quanto ao 

atraso no conserto do veículo pela parte Requerida Generali Brasil 

Seguros S.A. Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerente 

sofreu o acidente em 06.04.2019, tendo acionado o seguro no dia 

seguinte, desta feita, desde a referida data até o ajuizamento da demanda, 

não houve o efetivo conserto do veículo. Como se depreende da inicial a 

parte Requerente reconhece que a parte Requerida, por meio da oficina, 

entregou o veículo, contudo o veículo apresentou novo problema logo 

depois de ter sido retirado. Destaca-se também que embora a parte 

Requerida afirme que o veículo foi entregue conforme o termo de quitação 

de ID 26355165, esta não se pronunciou quanto ao e-mail acostado pela 

parte Requerente no ID 24394494, o qual comprova que até 05.08.2019, o 

veículo se encontrava em conserto, tendo sido negado o conserto pela 

seguradora. Embora a parte Requerida afirme que não é aplicável os 

termos do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da 
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prova, entendo que esta não se cuidou de trazer qualquer contraprova 

aos fatos narrados na inicial, como por exemplo a cautela para que o 

veículo fosse consertado com a maior brevidade possível, ou que efetivou 

algumas providências para amenizar o atraso no conserto em sua oficina 

credenciada. Ressalta-se que a inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Em se tratando 

de relação de consumo, caberia a parte Requerida, como contratante da 

oficina preservar que esta cumprisse o prazo de 30 dias para efetivar o 

conserto do veículo, nos termos do art. 18 do CDC. O que se constata é 

que a parte Requerida não comprovou que solucionou o defeito na 

prestação de serviço imediatamente à primeira reclamação da parte 

Requerente. Assim compulsando os autos resta razão a parte 

Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente se encontrava sem o seu veículo até o ajuizamento 

da ação, passando mais de 05 (cinco) meses do acidente, prazo este que 

extrapola o razoável para conserto de um veículo, sem que houvesse 

justificativa específica. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente realizou 

reclamações administrativas, bem como não ficou sem o seu veículo por 

prazo excessivo. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 

(mil e noventa reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 

(seis mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 288416820138110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte 

Requerente pleiteia ainda indenização por danos materiais, contudo não 

especifica qual dano material, bem como deixa de comprovar as 

despesas. O Dano Material prescinde de efetiva comprovação, assim, por 

falta de comprovação, rejeito o pedido de condenação por danos 

materiais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em face da parte 

Requerida HDI Seguros S.A. e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida em face da parte Requerida Generali Brasil Seguros 

S.A. para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 30.10.2019– por se tratar de relação 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. CONSIDERANDO a superveniência do óbito do autor (fato notório 

- vereador nesta Comarca -, determino a intimação do advogado da parte 

autora para promover a substituição processual no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-79.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT14235-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A. 

(EXECUTADO)

RAFAEL RUBIO ESTEVES (EXECUTADO)

FABIO MAZZONETTO (EXECUTADO)

VANIA MARIA VERIDIANO MAZZONETTO (EXECUTADO)

LUCIENE PEREIRA DA COSTA RUBIO ESTEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA ANTUNES CARDOSO MARQUES OAB - RJ76472 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010015-79.2014.8.11.0013. EXEQUENTE: HEITOR RODRIGUES 

EXECUTADO: GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS 

S/A., FABIO MAZZONETTO, VANIA MARIA VERIDIANO MAZZONETTO, 

LUCIENE PEREIRA DA COSTA RUBIO ESTEVES, RAFAEL RUBIO ESTEVES 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo ao 

exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de interesse 

do exequente. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais cumulada com obrigação de fazer e não fazer e pedido de 

antecipação de tutela proposta por HEITOR RODRIGUES contra CENTRAL 

DE CURSOS E EVENTOS SS LTDA e GALILEO ADMINISTRACAO DE 

RECURSOS EDUCACIONAIS S/A. Narra a inicial que o reclamante é aluno 

do curso de pós-graduação em Direito Eletrônico na modalidade de 

especialização lato sensu à distância da 1ª ré, Universidade Gama Filho, 

sendo o referido curso ministrado pela 2º reclamada a Central de Cursos e 

Eventos, sendo constituída Grupo Galileo Educacional 3° reclamada. Alega 

o reclamante que inscrição e matrícula no referido curso, obrigou-se ao 
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pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), da taxa de matrícula de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e 

de 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e 

cinco reais), conforme contrato e comprovantes de pagamento que 

instruem esta peça. Sendo valores das mensalidades (parcelas) sempre 

foi pago com desconto em decorrência do pagamento antecipado, sendo 

que o autor adimpliu com o valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e 

cinco reais) por mês desde a sua matrícula, além das taxas iniciais alhures 

mencionadas (inscrição e matrícula). No entanto dia 13 (treze) do corrente 

mês de janeiro de 2014, o Ministério da Educação (MEC) DESCREDENCIOU 

a Universidade Gama Filho. Foram expedidos, em 08/09/2016, os ofícios 

de Ids. 3144446,3144459 e 3144473 aos bancos Bradesco, Itaú Unibanco 

e Banco do Brasil a fim de que fossem realizadas as transferências dos 

valores bloqueados neste feito para a Conta Única do Poder Judiciários de 

Mato Grosso. Na Certidão ID. 9715509 foi expedido alvará. Em decisão ID 

11940686 foi Indeferido o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da requerida, vez que conforme cediço, a requerida Galileo S.A se 

encontra em processo de falência. Em manifestação o reclamado alega 

que a executada CENTRAL DE CURSOS E EVENTOS SS LTDA consiste 

atualmente em empresa inapta e inativa. Tal fato inviabiliza a busca pela 

satisfação do crédito exequendo, haja vista a não continuidade das 

atividades da mencionada devedora e, por consequência, a inexistência 

de patrimônio a ela pertencente e suficiente ao pagamento da dívida. Em 

despacho ID. 13309444 foi Deferido o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica de Central de Cursos e Eventos Ltda. No ID. 

17456380 o reclamante foi intimado para apresentar Impugnação à 

Contestação bem como para manifestar-se quanto as correspondências 

devolvidas, no entanto o reclamante não se manifestou. Convertido o feito 

em cumprimento de sentença no ID. 24895651, o exequente foi intimado 

para no prazo de 15 dias se manifestar acerca da certidão 2461332, sob 

pena de extinção em relação das pessoas não citadas, no entanto não 

houve manifestação do exequente. Compulsando os autos verifico que foi 

expedida intimação para a exequente se manifestar, todavia, a parte se 

manteve. A autora teve oportunidade de se manifestar no entanto se 

manteve inerte, mediante o abandono de causa resta determinar o 

arquivamento do feito. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da 

inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL HILARIO MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001171-89.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ELIEL HILARIO MARTINS 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ELIEL HILARIO MARTINS em desfavor de 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. PRELIMINAR – 

EXTINCÃO AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL Rejeito a 

preliminar, eis que afigura-se desnecessária a exigência de que a parte 

autora apresente comprovante de endereço em seu nome, vez que não 

compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como 

indispensáveis à propositura da demanda. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois celebrou 

acordo com a reclamada para quitar a dívida por meio do contrato (n°. 

0000125813), restando estipulado o pagamento em duas parcelas, com 

vencimento a primeira parcela em 23/11/2018 no valor de R$ 185,14 e a 

segunda com o mesmo valor para data de 23/12/2018. Entretanto, mesmo 

cumprindo com as suas obrigações, houve a inclusão/manutenção do 

nome do requerido no rol de maus pagadores em 15/08/2018 no valor de 

R$ 185,14 sem o conhecimento do requerente. A reclamada, por sua vez, 

alega que a cobrança permaneceu inserida junto ao cadastro do 

reclamante, pois houve um erro em seu sistema, não tendo sido 

computado o pagamento da 2ª parcela, que não há que se falar em dano 

moral indenizável. Ao final pugnou pelo julgamento improdente. Ora, em 

que pese às alegações da Reclamada, restou definitivamente comprovado 

que o Autor quitou o débito, bem como restou demonstrado que a 

negativação se manteve inserida mesmo após o prazo de 05 dias úteis 

para baixa. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada manteve 

indevidamente o nome do reclamante aos canais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO LEVADO A NEGATIVAÇÃO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. PERMANENCIA INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANOS 

MORAIS OCORRENTES. Descreve a autora na inicial que foi inscrita por 

parcela com vencimento em setembro/2015, a qual foi paga em 

16/01/2017, no valor de R$ 308,34 (fl. 16). Alega que após o pagamento 

permaneceu inscrita nos cadastros de inadimplência. Requer a retirada do 

seu nome, bem como indenização por danos morais. A requerente trouxe 

aos autos a sua inscrição no cadastro de inadimplente (fl. 14), bem como 

a parcela já quitada (fl. 16). Assim, a autora atendeu ao ônus probatório 

que lhe é imposto pelo art. 373, I, do NCPC. De outra banda, competia à ré 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

consoante art. 373, II, NCPC, ônus o qual não se desincumbiu, na medida 

em que não justificou por que não retirou o nome da autora dos cadastros 

de inadimplentes, com lhe cumpria fazer. Assim, evidenciada a 

abusividade da conduta da ré de manter o nome da parte autora junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a parcela já estava quitada. 

Quantum fixado em R$ 4.685,00 que não merece redução, porquanto 

atende aos... critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, inclusive, se 

mostra aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis, 

em situações análogas. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71007042641, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 31/01/2018) 
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(TJ-RS - Recurso Cível: 71007042641 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2018, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2018) 

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) a) CONFIRMAR os efeitos da tutela concedida; b) b) 

REJEITAR a preliminar arguida; c) c) CONDENAR a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ELLEN SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n. º 1000525-50.2017.8.11.0013 Reclamante: Daiane Ellen 

Santos Ferreira Reclamada: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos nos valores de R$ 303,55 (trezentos e três reais e cinquenta e 

cinco centavos) e no valor de R$ 401,96 (quatrocentos e um reais e 

noventa e seis centavos), desconhecendo por completo o referido débito, 

bem como não foi notificado quanto à inclusão que considera indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente da cessão de crédito entre a NATURA e a empresa reclamada, 

sendo legítimo o apontamento, tendo a parte autora deixado de adimplir 

seus débitos junto a empresa cedente, conforme telas do sistema juntado 

na defesa, e, restando inadimplente com a utilização dos serviços 

contratados, conforme Nota Fiscal apresentada nos ID’s 19928278 e 

19928279 são legítimas as negativações, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

do autor ao banco de dados de negativação, não informando nenhuma 

relação jurídica entre a parte requerente e a empresa cessionária, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

cessionária, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados, 

e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais),corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso 14.01.2017 - data da inclusão do 
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débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CORDEIRO RONDENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Número do Processo: 1003464-32.2019.811.0013 Parte Requerente: 

Debora Cordeiro Rondena Parte Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

requerente, embora devidamente intimada, para comparecer à audiência 

de conciliação de ID 29140806, deixou de comparecer, não apresentando 

qualquer justificativa pela sua ausência. No Juizado Especial a presença 

das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: 

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. Em 

caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 

9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto 

no art. 51, inciso I, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1000081-12.2020.8.11.0013 Reclamante: Viviane Santos da 

Fonseca Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito todas as 

preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi negativado, com relação ao débito no valor de R$ 103,72 

(cento e três reais e setenta e dois centavos), desconhecendo por 

completo o débito pois nada deve à reclamada, tão pouco existe negócio 

jurídico entabulado entre as partes. A parte requerida contesta a parte 

autora asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa contrato de permanência por benefício no ID 

30360529 relatórios de chamadas e faturas, deste modo a parte requerida 

alega que o débito é devido em razão do inadimplemento das faturas, 

sendo, portanto, legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Por fim requer a título de pedido contraposto que a 

parte Requerente seja condenada ao pagamento do débito em aberto no 

valor de R$ 103,72 (cento e três reais e setenta e dois centavos). A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação alegando que o 

contrato acostado a defesa é posterior a data da inscrição do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, não sendo possível neste caso 

comprovar que seja legítima a inscrição em seu nome em data anterior a 

assinatura do contrato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

da parte autora ao banco de dados de negativação, pois o contrato 

juntado no ID 30360529, foi assinado em 27 de dezembro de 2017 e o 

débito possui o vencimento em 26.01.2016, ou seja, não restou 

devidamente comprovado a origem do débito questionado, visto que o 

débito negativado é anterior ao contrato acostado na defesa. Em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. Conquanto tenha a empresa requerida alegado que a 

dívida advém de serviços devidamente prestados, todavia a defesa não 

comprovou a origem do débito questionado, tendo em vista que o contrato 

acostado foi pactuado em data posterior ao débito, bem como a 

consumidora afirma que não pactuou a contratação de serviços junto a 

empresa requerida. Assim, o que se constata compulsando a defesa é 

que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de 

relação de consumo e havendo desconhecimento da relação, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem. Portanto, não comprovado 

que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança 

que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos 

passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 
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como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). No 

entanto, se denota no extrato juntado pela parte requerente que possui 

mais um apontamento posterior em seu nome, não sendo possível assim a 

aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser 

considerado no momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 103,72 (cento e três reais e setenta e dois 

centavos)., e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 05.11.2016 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos 

acima expostos Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se 

e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA POVUACAO MESQUITA ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001176-14.2019.8.11.0013. REQUERENTE: KEILA POVUACAO MESQUITA 

ANDRE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por KEILA POVUACAO MESQUITA ANDRE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR - PERDA 

DO OBJETO Aduz a reclamada em sede de preliminar, perda do objeto, eis 

que a fatura objeto da lide (dezembro/2018), fora baixada inexistindo 

débito junto ao nome da reclamante. De todo o exposto, acolho a preliminar 

de ausência de interesse processual na demanda, pela ocorrência da 

perda do objeto pleiteado, qual seja, a declaração da inexistência do 

débito. Todavia, remanesce o interesse processual com relação ao pedido 

indenizatório, razão pela qual passo a analisar. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da cobrança realizada pela 

reclamada, no valor de R$ 2.178,82 (dois mil, cento e setenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), se há dever de indenizar a reclamante ante a 

cobrança indevida. Em defesa a Reclamada aduz que os débitos foram 

baixados em seu sistema, inexistindo dívida em aberto ou dever de 

indenizar a reclamante. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Pois 

bem. Dos autos verifica-se que assiste razão a parte reclamante em ser 

indenizada pela cobrança indevida, uma vez que comprova que buscou de 

forma administrativa que o débito irregular fosse baixado, porém se 

sucesso, sendo necessário ajuizar a presente ação para alcançar tal 

objetivo. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO 

DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -CONTA COM 

VALOR EXCESSIVO - RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA 

COBRANÇA - DANO MORAL - INEXISTENCIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - 

IMPOSSIBILIDADE. - Os fatos descritos na inicial, por si só, não se 

mostram suficientes para caracterizar a ocorrência de sofrimento da alma, 

de humilhação, mormente considerando que sequer houve o corte da 

energia elétrica - A aplicação da pena de devolução, em dobro, da quantia 

cobrada indevidamente, depende de prova cabal da má-fé do credor, o 

que não restou demonstrado nos autos. VV - 1 - A cobrança indevida do 

consumidor, sem nenhuma justificativa contratual, configura danos morais 

indenizáveis. 2 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a 

quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual 

arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente 

objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os 

patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 - 

Comprovada a cobrança indevida, a devolução deve ser efetuada em 

dobro, nos termos do art. 42 do CDC. (TJ-MG - AC: 10249170019601001 

MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data 

de Publicação: 08/07/2019). Portanto, encontram-se visíveis os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 
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ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) acolher a preliminar e declarar a perda de um dos 

objetos da ação, qual seja, declarar a inexistência do débito, em razão 

deste ter sido baixado junto ao sistema da reclamada; c) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002657-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEI VARGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON VALERIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002657-12.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALDINEI VARGAS DA SILVA 

REQUERIDO: MAYKON VALERIO DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. PRELIMINAR- DENUNCIAÇÃO DA LIDE Entendo pela rejeição da 

preliminar, uma vez que segundo dispõe o artigo 10 da Lei no 9.099/95, 

não se admitira, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro 

nem de assistência. FUNDAMENTO. DECIDO. Relata o Reclamante que 

adquiriu do Requerido em 05/10/2017, sob sua garantia, um veículo UNO 

MILLE 1.0 Fire Flex, na cor vermelha, ano/modelo 2006/2006, no valor de 

R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) de propriedade de Max 

Suel Oliveira Vilela, para tanto, entregou como entrada uma motocicleta 

Honda FAN 150, de cor preta, ano/modelo 2013, no valor de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais), pagou mais 10 parcelas de R$ 411,00 

(quatrocentos e onze reais), valor este que fora parcelado pelo 

Requerido, sob a incidência de juros, e financiou o valor de R$ 8.359,44 

(oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) 

já com os valores de taxas e encargos decorrentes da operação 

financeira, pelo banco Santander, por indicação do vendedor. Alega que 

no ato da vistoria necessária para transferência de propriedade, o Autor 

foi surpreendido com a informação de que o CHASSI do veículo, estava 

ilegível ou adulterado, sendo no presente ato realizada a comunicação do 

ocorrido as autoridades policiais, que determinaram a apreensão do 

veículo na data próxima de 29/08/2018, e que o veiculo encontra-se 

apreendido até o presente momento, a quase 1 (hum) ano, se deteriorando 

, sem qualquer solução apresentada pelo reclamado. Em contestação o 

reclamado alega receber os veículos em consignação, para que fiquem em 

exposição até o momento da venda, momento em que o valor retorna ao 

proprietário e recebimento de porcentagem da venda. Alega ainda que fez 

todas as tentativas possíveis para o desbloqueio do carro, que se 

encontra no pátio do CISC, com a alegação de que há algo de errado com 

o veículo, porém não disponibilizam mais informações sobre qual é o 

problema e o que pode ser feito para a resolução, alega ainda que a 

resolução está fora da alçada de resolução do mesmo, que sempre fez o 

possível para oferecer toda a assistência para o reclamante. Pois bem. Em 

analise dos autos resta demostrado que o reclamante teve prejuízos 

matérias, conforme foi comprovado por meio dos documentos anexo, que 

comprovam que o veículo se encontra apreendido até o presente 

momento, a quase 1 (hum) ano, por esse motivo entendo ser devido a 

restituição ao reclamante. A presente reclamação vem embasada nas 

disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, 

que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. O Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do prazo para que o vício 

apresentado pelo produto seja sanado: ?Art. 18 (...) § 1º Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: (grifei) I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Na 

distribuição do ônus da prova, como no caso dos autos, compete à parte 

autora demonstrar o direito que lhe assiste ou início de prova compatível 

com o seu pedido e as requeridas comprovarem a inexistência, 

modificação ou extinção do direito pleiteado pela autora, nos termos do art. 

333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Nas relações de consumo, 

todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a inversão do ônus da prova à 

disposição do consumidor, como meio para facilitar a sua defesa. Neste 

norte, cumpre referir primeiramente que o reclamante conseguiu 

demonstrar através dos documentos, e que até o momento não recebeu a 

substituição do produto, bem como não lhe foi restituído o valor pago. 

Quanto ao dano moral, é importante mencionarmos que a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão de não atender a 

solicitação administrativa da requerente de forma a não devolver o valor 

pago pelo produto, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de condenar: a) DETERMINAR o desfazimento do negócio, com 

o retorno ao status quo ante, com a devolução do valor de R$ 16.969.44 

(dezesseis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos), a título de danos materiais acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, 

a incidir a partir desta decisão. b) CONDENAR o reclamado, ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 
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qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004606-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n. 1004606-71.2019.8.11.0013 Reclamante: Adriano de Jesus 

Santos Reclamada: Vivo S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito todas as 

preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 197,08 (cento e noventa e 

sete reais e oito centavos), desconhecendo por completo os débitos, pois 

não possui qualquer tipo de dívida junto a empresa requerida, por ter 

sempre utilizado linha na modalidade pré-pago e jamais pactuou contrato 

com a requerida. A parte requerida contesta a autora alegando que o 

débito é regular, tendo em vista que a parte requerente contratou os 

serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa reclamada, e 

restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas pela 

requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo qual 

requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno, quais não se 

revestem de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Outrossim, se denota no extrato 

juntado pela parte requerente que possuía uma anotação posterior, qual 

não foi comprovada sua ilegitimidade, assim não é possível a aplicabilidade 

do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no 

momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor de R$ 197,08 (cento e noventa e sete reais e oito centavos), e 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito 

(30.04.2019). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-31.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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DULIENE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n. 1000125-31.2020.8.11.0013 Reclamante: Duliene Alves de 

Araujo Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito todas as 

preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais 

e setenta centavos), desconhecendo por completo os débitos, pois não 

realizou qualquer contrato junto a parte requerida. A parte requerida 

contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que a 

parte requerente contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia 

da empresa reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas 

fornecidas pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, 

motivo pelo qual requer a improcedência total do pedido. Por fim requer a 

título de pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao 

pagamento do débito em aberto no valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais 

e setenta centavos). A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

da parte autora ao banco de dados de negativação, somente trouxe na 

contestação telas do sistema interno e supostas faturas, quais não se 

revestem de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Outrossim, se denota no extrato 

juntado pela parte requerente que possuía uma anotação posterior, qual 

não foi comprovada sua ilegitimidade, assim não é possível a aplicabilidade 

do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no 

momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor de R$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), e condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (29.01.2016) e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 

conforme fundamentos acima expostos Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA COSTA SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n. 1000208-47.2020.8.11.0013 Reclamante: Edna da Costa 

Salomão Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito todas as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 160,50 (cento e 

sessenta reais e cinquenta centavos), desconhecendo por completo o 

débito, devendo se tratar de uma cobrança indevida. A parte requerida 

contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que a 

parte requerente contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia 

da empresa reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas 

fornecidas pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, 

motivo pelo qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, somente trouxe na contestação telas do sistema interno, 

supostas faturas e relatórios de chamadas, quais não se revestem de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Por fim, pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais e pleiteia a título de pedido contraposto 

a condenação da parte Requerente para que proceda com o pagamento 

da dívida no importe de R$ 144,60 (cento e quarenta e quatro reais e 

sessenta centavos). Conquanto tenha a parte requerida alegado que os 

débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora 

e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, 

tendo juntado apenas telas do seu sistema interno e supostas faturas, 

documentos que não têm o condão de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a 

parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos), e condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (09.06.2017). E, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 

conforme fundamentos acima expostos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003049-49.2019.8.11.0013
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EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))
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REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de cobrança promovida por GLEDSON FERREIRA DE SOUZA-ME 

em face de MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. O reclamado em contestação alega inépcia da inicial 

por ausência de provas com que o autor pretende demonstrar a verdade 

dos fatos. A preliminar não merecem acolhimento, eis que preenchido os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar uma 

vez que prescreve o prazo de 5 anos. Preliminar rejeitada É o suficiente a 

relatar, passo a análise do Mérito. Em síntese, sustenta a parte reclamante 

que durante o ano de 2016 verificou estar ocorrendo cobrança duplicada 

do ISS-QN, alega que a licitação ocorrida em Vila Bela da Santíssima 

Trindade, também estava sendo retido o mesmo imposto através do 

contrato licitatório. Alega o reclamante que apurou na época valor de 

R$21.310,77 (vinte e um mil, trezentos e dez reais e setenta e sete 

centavos), sendo que foi realizado requerimento administrativo junto a 

prefeitura de Pontes e Lacerda, sendo que o parecer jurídico foi contrário 

a devolução do dos valores. Em contestação o reclamado aduz que por 

meio de parecer jurídico indeferindo o pedido, solicitando a apresentação 

de outros documentos comprobatórios do pagamento do tributo de forma 

indevida, comprovação que o serviço fora prestado em outra localidade 

que não no município de Pontes e Lacerda, bem como comprovação de 

que houve recolhimento do tributo em outra localidade. Alega ainda que o 

reclamante não apresentou documento comprovando o pagamento dos 

tributos que exige a restituição. Pois bem. A relação jurídica de direito 

material controvertida carece de dilação probatória ante a causa de pedir 

trazida na inicial. Isto porque, através da simples análise do acervo 

documental acostado à petição inicial, não é possível concluir pela 

duplicidade do pagamento. Sendo a causa de pedir a afirmação de que o 

pagamento foi feito em duplicidade era absolutamente imperioso que fosse 

produzida, ainda na fase cognitiva do processo, essencial para verificar 

se houve o pagamento em duplicidade do ISS dos exercícios mencionados 

pela parte autora. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o 

reclamante , uma vez que foi omisso quanto à juntada de documentos 

imprescindíveis para a comprovação de suas alegações e ao deslinde da 

controvérsia, de modo que não se mostra incontroversa o recolhimento 

indevido de tributo, a ensejar a restituição. Art. 333. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; [...] 

Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova 

incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. 

XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato 

por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. [...]. (JUNIOR, 

Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Segundo o art. 333, I e II, do 

CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova 

dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 

Demais a mais, os documentos que aparelham a exordial, sem qualquer 

cunho oficial, apenas indicam movimentação contábil, sem qualquer 

comprovação de recolhimento indevido. Assim, inviável falar em repetição. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI OLINTO MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001425-62.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOVANI OLINTO MILANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos... Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de restituição dos 

valores empregados na construção de rede elétrica executada por 

particular, proposta JOVANI OLONTO MILANI em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S-A. DA PRESCRIÇÃO Rejeito-a, 

uma vez que neste caso o termo inicial do prazo prescricional é a data da 

incorporação da rede, o que não ocorreu no caso em tela, restando 

afastada a preliminar arguida pela reclamada. Rejeitada a preliminar. Passo 

ao exame do MÉRITO FUNDAMENTO E DECIDO Alega a reclamante que 

contratou os serviços da empresa BARBOSA DO NASCIMENTO E 

ANTONELLI LTDA EPP, empresa essa com sede na cidade de Pontes e 

Lacerda-MT, sito à Rodovia BR 174, Km 223, s/nº, com inscrição no 

CNPJ/MF sob o nº 73.452.922/0001-03, com a finalidade de execução de 

Projeto Executivo Elétrico, mão de obra de construção e fornecimento de 

material da rede de energia elétrica monofásica, tensão 13,8 KV, com 

428,00 metros de extensão, CABO AWG CAA, poste do tipo DT, 01 posto 

de transformação monofásico de 25 KVA – 13,8 KV – 254/127V, com 1 

padrão bifásico de 25mm², em sua propriedade rural, conforme projeto e 

execução de obra aprovado pela concessionária pública reclamada. 

Relata ainda que pelos serviços prestados pela empresa BARBOSA DO 

NASCIMENTO E ANTONELLI LTDA EPP, o autor desembolsou a quantia de 

R$18.000,00 (dezoito mil reais), cujo pagamento foi efetuado com uma 

entrada e mais (02) parcelas mensais e iguais de R$6.000,00 (seis mil 

reais) cada, conforme se comprova pelo incluso contrato particular de 

prestação de serviços firmado em 28 de maio de 2.014. Ocorre que até a 

presente data não houve a devida restituição por parte da empresa 

requerida, motivo pelo qual o reclamante requer que a reclamada incorpore 

ao seu patrimônio a referida rede elétrica, bem com o restitua pelos 

valores gastos. Em contestação a reclamada alega não ser obrigada a 

ressarcir o que o reclamante alega ter pago, aduz ainda não ter o 

reclamante comprovado os gastos, bem como executou a obra por sua 

conta e risco, tendo em vista que a mesma somente prestou serviço de 

fornecimento de energia conforme o solicitado, sendo direito da mesma 

receber pela energia. Verifico que o reclamante pretende ser ressarcido 

de valores despendidos com os materiais adquiridos por conta própria 

para a eletrificação da sua propriedade rural. Pois bem. Inferem-se dos 

documentos juntados que a reclamante trouxe prova suficiente da 

instalação da rede de eletrificação de sua propriedade. De outro modo, 

não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo 

reclamante incorporam ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato 

de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 11, da 

Resolução 250/2007 da ANEEL, vigente à época, verbis: Art. 11. Os bens 

e instalações oriundos das obras de que trata esta Resolução deverão 

ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da 

distribuidora, quando da respectiva conclusão, contabilizando-se em 

contas especiais os valores da correspondente participação financeira do 

consumidor, conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público de 

Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 444, de 2001. Ademais, o 

caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor 

arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de 

eletrificação rural, conforme se vê no art. 9ª, da mesma resolução, verbis: 

“É de responsabilidade exclusiva do solicitante o custeio das obras 

realizadas a seu pedido relativas a: I - extensão de linha de reserva; ou II - 

melhoria de aspectos estéticos.” Desse modo não existindo a 

responsabilidade da reclamante em arcar com a construção e manutenção 

de uma rede de transmissão de energia. Não há como negar que somente 

com a incorporação de rede elétrica particular sem prévia indenização é 

que nasce o direito à escorreita reparação pecuniária que visa, de um 

lado, compensar a perda patrimonial e, de outro, dar plenitude ao comando 

normativo que veda o enriquecimento ilícito. Resta evidente que ocorreu 

um enriquecimento sem causa da reclamada, haja vista que incorporou 

gratuitamente ao seu patrimônio uma estrutura de rede elétrica, 
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aplicando-a em sua atividade empresarial e auferindo, por decorrência, 

lucros em sua utilização. De outro vértice, o consumidor acabou 

custeando a rede elétrica sem qualquer contrapartida, realçando a 

ocorrência do enriquecimento sem causa que legitima a pretensão 

deduzida. Entendo que deve a reclamante ser ressarcida na integralidade 

pelos gastos com a construção e instalação da rede, porquanto, trata-se 

de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este 

antecipado a instalação com recursos próprios, impondo o dever de 

ressarci-lo. A jurisprudência decidiu nesse sentido, verbis: “RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO 

PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, 

TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, 

CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 

Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia 

investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR 

PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR.1º, DO CPC, 

POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, Fl. 

12 de 17 VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO."(TJRS, RAC n. 70042598623, 18ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 - 

negritei) Em analise do caso, verifico que deve prosperar a pretensão 

inicial da autora. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

julgo PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora, para: CONDENAR, 

a reclamada a restituir a reclamante os valores gastos totalizando valor 

R$18.000,00 (dezoito mil reais) há de ser corrigido pelo INPC a partir desse 

arbitramento acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir do 

desembolso. DETERMINAR, determinando que a reclamada incorpore ao 

seu patrimônio a referida rede de eletrificação. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003373-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUS RAIMUNDO LAZARO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003373-39.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ELEUS RAIMUNDO LAZARO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensa-se o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA 

DE DÉBITOS proposta por ELEUS RAIMUNDO LAZARO desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT. É o suficiente a relatar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Na hipótese dos autos, evidencia-se a legitimidade passiva do 

DETRAN/MT, uma vez que detém a responsabilidade pela higidez dos 

registros dos veículos em circulação. Registre-se ainda que o DETRAN é 

uma autarquia e como tal é dotado de personalidade jurídica, portanto, 

legítimo para responder por seus atos. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está 

não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Fundamento e 

decido. Alega o reclamante que proprietário de uma motocicleta Honda CG 

150 Titan KS (Nacional), ano/modelo 2008/2008, cor preta, placa NJM8658, 

RENAVAM 00115813152, que foi vendida aproximadamente no ano de 

2008, não sabendo informar nome completo e nem endereço atual do 

comprador, que não promoveu a regularização ante o órgão de trânsito. 

Relata que vem sendo cobrado pelo pagamento dos encargos tributários e 

multas referentes a citada moto. Isso tudo porque não fora feita a devida 

atualização no órgão de trânsito, pois já se passaram mais de 10 anos 

desde que o autor alienou o veículo e o comprador não providenciou a 

transferência. Por está razão o reclamante que seja o banco de dados da 

autarquia corrigido, bem com que não seja mais responsável pelos futuros 

encargos tributários. Em contestação o reclamado alega que não há 

possibilidade de mera exclusão do nome do reclamante de seu registro, 

reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade sem a 

indicação ou o cadastro de um novo proprietário. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em analise aos autos verifica-se que não restou comprovado as 

alegações do reclamante, tendo em vista alegar que vendeu o bem mas 

não sabe o nome do comprador, e não juntou aos autos nenhuma prova 

de que alienou o bem, também não há comunicação junto ao órgão 

competente. O texto do CTB, no Art. 134, do CTB, diz: “No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.” Percebesse que enquanto a transferência não é 

concluída, o proprietário do veículo deve fazer a comunicação de venda 

ao Detran para não ser responsabilizado de forma solidária em caso de 

infração cometida pelo atual proprietário. A comunicação é a garantia 

necessária para o vendedor do bem se resguardar de todas multas, 

infrações e embaraços que podem ser cometidos pelo comprador. Agiu 

com falta de zelo o reclamante quando vendeu sua moto e não se 

preocupou em garantir que fosse retirado de seu nome. Há de se pontuar, 

todavia, que o reclamante não traz provas de suas alegações quanto a 

alienação do bem, desta forma seu pedido quanto a renuncia é impossível, 

pois não traz aos autos o nome do comprador, para que se livre do ônus. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004264-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUARTE DOS REIS & DUARTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004264-60.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA GONCALVES CAMPOS 

REQUERIDO: DUARTE DOS REIS & DUARTE LTDA - ME Vistos. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 
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38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por 

SONIA GOLÇALVES CAMPOS em desfavor de DUARTE DOS REIS & 

DUARTE LTDA- ME, objetivando declaração de inexistência de débito e 

requer indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega desconhecer a existência de débito com a reclamada, 

bem como alega que seus documentos foram extraviados em fevereiro de 

2017, e que a negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação alega que a compra realizada pela reclamante 

foi efetuada por meio de cheque, assinado pela mesma no dia 22.05.2009, 

encartando cópia do referido cheque, bem como foi solicitado o 

cancelamento da negativação do nome da reclamante na data de 

29.08.2019, antes da propositura da ação. Alega ainda que antes do 

extravio dos documentos em fevereiro de 2017, a mesma já havia 

realizado a compra em 22.05.2009. As provas juntadas aos autos 

suficientes para comprovar a existência do vínculo jurídico e a 

regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Além disso, 

compete a parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em 

direito admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, 

sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme 

dicção dos artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a 

parte reclamada encartou aos autos cópia do cheque da reclamante, o 

que comprova a relação jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora 

impugnar os fatos e documentos trazidos pela reclamada, o que não o fez 

em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como 

comprovou o cancelamento da negativação do nome da autora em 

29.08.2019 e em contrapartida a parte autora não impugnou os fatos 

trazidos pela reclamada. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a configuração de qualquer 

ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há 

como concluir que o problema ocorrido com o reclamante foi efetuado de 

forma ilícita pela reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos 

fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a responsabilidade pelos 

danos morais. Destarte, em demandas em que se busca indenização por 

danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que 

se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir 

a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato 

ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002888-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOZA DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002888-39.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GUSTAVO MARTINES 

APARECIDO REQUERIDO: JOSE BARBOZA DE ASSIS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de cobrança de cheque promovida por 

GUSTAVO MARTINES APARECIDO em face de JOSÉ BARBOZA DE 

ASSIS. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. DO 

MÉRITO Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credor do 

Reclamado na quantia de R$ 11.175,00 (Onze Mil, Cento e Setenta e Cinco 

Reais), dívida esta representada pelas cártulas n.º 850161, 850162 e 

850165, ambas do Banco do Brasil, Agência 2480-5, Conta Corrente 

31.875-2, e com valores nominais de R$ 3.725,00 (Três Mil, Setecentos e 

Vinte e Cinco Reais). Alega o Reclamante o reclamado se comprometeu 

em pagar as quantias nas datas aprazadas descritas nas indigitadas 

cártulas, porém, veio a sustar o pagamento das mesmas junto a rede 

bancaria, pedindo ao Reclamante prazo para saldar tal dívida, mas no 

entanto já se passaram anos sem que a dívida fosse honrada, por todo 

exposto requer, ao final, a condenação do Reclamado ao pagamento do 

saldo devedor, acrescido dos consectários legais. Em contestação o 

reclamado alega que os valores executados são fruto de agiotagem, o que 

retira dos títulos sua liquidez, certeza e exigibilidade. O cheque, como título 

de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz 

relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua 

emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem 

como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer 

vício, tornam o título líquido, certo e exigível. Assim, uma vez comprovado 

pelo Autor a subsistência da dívida, representada pela cártula de cheque, 

cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. Ademais, vislumbro que a parte Autora colacionou farto 

conjunto probatório, dando conta da existência do débito, conforme se 

infere dos documentos anexados à petição inicial. Por fim, com relação ao 

termo inicial da contagem dos juros, é certo que o mesmo se inicial a partir 

da citação. Nesse sentido, os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO. 1. Na ação monitória, o termo inicial 

para a incidência dos juros moratórios é a data da citação. 2. A 

atualização do débito não encerra ganho patrimonial para o credor, mas 

apenas a correção da moeda, a fim de que seja recomposta a perda do 

seu valor monetário, devendo, portanto, incidir a partir do vencimento da 

obrigação. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-DF - APC: 

20130310279465 DF 0027467-22.2013.8.07.0003, Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2014, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2014 . Pág.: 193) destaquei. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. 

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NA 
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DATA DE VENCIMENTO INSERTA NO TÍTULO. JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO. O cheque prescrito pode perfeitamente ser utilizado para o 

manejo da ação monitória, justamente por constituir documento escrito que 

comprova o débito, nos termos exigidos pela lei. No procedimento monitório 

é dispensável a indagação da causa debendi, por não se tratar de 

requisito essencial da inicial da aludida ação. O termo inicial da correção 

monetária é a data do vencimento inserta no título que a embasa, enquanto 

que os juros de mora devem incidir a partir da citação, já que somente com 

este ato o devedor é constituído em mora, em razão do disposto no artigo 

405 do Código Civil de 2002. (TJ-MG - AC: 10112090921225001 MG, 

Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 15/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014) destaquei 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial 

para condenar o Reclamado a pagar a importância dos cheques nº 

850161 no valor de R$ 3.725,00 (Três Mil, Setecentos e Vinte e Cinco 

Reais), nº 850162 no valor R$ 3.725,00 (Três Mil, Setecentos e Vinte e 

Cinco Reais), nº 850165 no valor R$ 3.725,00 (Três Mil, Setecentos e 

Vinte e Cinco Reais) referente ao valor principal do cheque, acrescido de 

juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento 

do título. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000289-93.2020.8.11.0013. REQUERENTE: PAULO ANTONIO LOPES 

CAPOBIANCO REQUERIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. Vistos 

etc. Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR As preliminares 

arguidas pela reclamada não devem prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Portando rejeito a preliminar suscitada. Fundamento. Decido. 

Pois bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições 

maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; 

portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II, do CPC. O reclamante alega que adquiriu junto a reclamada no mês 

de outubro de 2019 através da plataforma Mercado livre, um total de 

1.901,74 ( Um mil e novecentos e um reais e setenta e quatro centavos), e 

lhe foi informado que o produto seria enviado em 01/01/2020, o que não 

ocorreu, ao entra em contato com a reclamada lhe foi informado que o 

produto não poderia ser entregue e que a empresa faria o estorno do 

valor. No entanto após varias trocas de mensagens com a reclamada, foi 

lhe informado que o valor correspondente havia sido depositado em sua 

conta , mas alega o reclamante que o valor jamais entrou em sua conta, o 

que causou prejuízo ao reclamante decorrente da falha na prestação de 

serviços, motivo pelo qual requer a restituição do valor pago e indenização 

pelo dano moral sofrido pela prestação de serviços. A reclamada, em sua 

contestação, alega que depreendeu esforços para que o produto fosse 

devidamente entregue ao autor, mas houve verdadeira impossibilidade em 

decorrência de ulterior indisponibilidade do produto, alega também que o 

valor foi devidamente restituído o valor, motivo pela qual requer seja 

julgada improcedente a presente por perda do objeto. Dá analise dos autos 

verifica-se que houve falha na prestação do serviço na medida em que o 

produto adquirido pelo reclamante não foi entrega na data aprazada, 

havendo demora quanto a devolução do valor que só foi efetuada na data 

de 11/03/2020. Verifica-se que foi comunicado ao reclamante a 

impossibilidade de entrega do produto na data de 02/01/2020, no entanto a 

reclamada só veio a realizar o estorno na data de 11/03/2020, portanto é 

indiscutível a falha na prestação de serviço por parte da reclamada. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

efetuar a prestação de serviço, devidamente solicitado pelo reclamante. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido 

inaugural, para: Condenar a reclamada, a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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1000136-60.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ELI FISCHER REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta 

por ELI FISCHER em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes, alega a 

reclamante alega que as cobranças seriam indevidas e ainda ter direito a 

danos morais. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No entanto a 

reclamante alega que sua unidade consumidora está suspensa, pois a 

meses detém a energia solar, e que no ato da troca do medidor foi 

constatado anormalidade, e após algum tempo foi enviado 2 cobranças 

uma de R$1.991,70 ( mil novecentos e noventa e um reais e setenta 

centavos) e a outra de R$ 44,68 ( quarenta e quatro reais e sessenta e 

oito centavos), que seria a media de consumo dos meses que o relógio 

estaria violado. No entanto a reclamante alega que as cobranças são 

indevidas. Em contestação a reclamada que após a inspeção da unidade 

consumidora da reclamante verificou-se que o sistema de medição havia 

sido adulterado, pois o equipamento apresentava um desvio de energia no 

ramal de ligação, o que faz com que o produto consumo não fosse 

registrado, sendo expedido termo de ocorrência e inspeção, que 

demostram a anormalidade constatada no equipamento, alega a reclamada 

que na ocasião notificou a reclamante, para que apresentasse defesa. O 

contrato de consumo baseia-se na boa-fé e na comutatividade. A primeira 

fica abalada ante à comprovação de adulteração no sistema de medição. 

Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS 

SUFICIENTES – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA 

NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo para apurar irregularidades no consumo, devendo emitir 

laudo técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 

da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do 

procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação e 

laudo técnico (com certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a 

irregularidade apontada pela concessionária (falha mecânica no medidor), 

as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não configuram ato 

ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) 

(TJMT TRU 113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data 

da publicação no DJE 16/07/2013. De acordo com as provas dos autos, 

pela reclamada, inclusive visível apenas com registro fotográfico, prova 

que demostra o desvio de energia, o que legitima a cobrança do débito em 

discussão. Não tendo a reclamante impugnado os documentos trazidos 

pela reclamada, entendo ser legitima a cobrança. Destarte, tratando-se de 

fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que 

é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título de 

recuperação de consumo não-faturado. Em que pese a parte autora tenha 

contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros meios para 

cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do fornecimento de 

energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. Neste ponto, é 

certo que em se tratando de cobrança de débito de recuperação de 

consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em possibilidade de 

suspensão do fornecimento de energia, conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013) Assim, não há que 

se falar em indenização por danos morais tendo em vista que a 

legitimidade da cobrança da fatura discutida nestes autos. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, nos termos 

do artigo 487, I CPC para o fim de: a) PARA DETERMINAR que a reclamada 

se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da requerente, com relação às faturas discutidas 

nos autos; b) INDEFERIR os pedidos de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais; c) JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento da fatura do mês 

em discussão no valor de R$1.991,70 (mil novecentos e noventa e um 

reais e setenta centavos) e a outra de R$ 44,68 ( quarenta e quatro reais 

e sessenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), a partir do vencimento do débito. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lyz ia Sparano Menna Barreto Ferre i ra  Juíza Le iga . 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004378-96.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA GONCALVES CAMPOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por SONIA GONÇALVES CAMPOS contra OI S.A objetivando 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por 
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negativação indevida. Mérito Conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega que a cobrança realizada pela reclamada é indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em 

contestação embora tenha negado a culpa, a reclamada deixa de anexar 

contrato ou qualquer documento justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Tampouco junta “tela” sistêmicas que 

poderiam demonstrar a contratação do serviço citado, mesmo que de 

forma indiciária. Alegando apenas culpa exclusiva de um terceiro. Neste 

contexto, entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar 

as cobranças em nome da autora. Aliás, é oportuno consignar que o risco 

do negócio jurídico corre por conta exclusiva do fornecedor de serviços, 

não podendo o consumidor responder por eventual fraude perpetrada por 

terceiro. Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem 

cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento 

em falta de pagamento. In casu, competia a parte Ré provar que os 

valores são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. DANOS 

MORAIS A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, 

da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Conforme extrato do Serasa apresentado pela reclamante constatou outra 

negativação, todavia trata-se de inserção POSTERIOR, dessa feita, não é 

DEVEDORA contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor em 

cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A existência de outros 

registros em nome da parte, posteriores ao discutido nos autos, não 

afasta a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). DECLARAR inexistente o débito de R$ 607,13 

(Seiscentos e Sete Reais e Treze Centavos), referente ao contrato objeto 

da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito SCPC / SERASA; Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004378-96.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA GONCALVES CAMPOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por SONIA GONÇALVES CAMPOS contra OI S.A objetivando 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por 

negativação indevida. Mérito Conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega que a cobrança realizada pela reclamada é indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em 

contestação embora tenha negado a culpa, a reclamada deixa de anexar 

contrato ou qualquer documento justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Tampouco junta “tela” sistêmicas que 

poderiam demonstrar a contratação do serviço citado, mesmo que de 

forma indiciária. Alegando apenas culpa exclusiva de um terceiro. Neste 

contexto, entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar 

as cobranças em nome da autora. Aliás, é oportuno consignar que o risco 

do negócio jurídico corre por conta exclusiva do fornecedor de serviços, 

não podendo o consumidor responder por eventual fraude perpetrada por 

terceiro. Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida e sem 

cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento 

em falta de pagamento. In casu, competia a parte Ré provar que os 

valores são devidos, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. DANOS 

MORAIS A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, 

da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Conforme extrato do Serasa apresentado pela reclamante constatou outra 

negativação, todavia trata-se de inserção POSTERIOR, dessa feita, não é 

DEVEDORA contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor em 

cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A existência de outros 

registros em nome da parte, posteriores ao discutido nos autos, não 

afasta a condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve 

refletir no quantum indenizatório. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 
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demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). DECLARAR inexistente o débito de R$ 607,13 

(Seiscentos e Sete Reais e Treze Centavos), referente ao contrato objeto 

da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito SCPC / SERASA; Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE DIONIZIO BOLOGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000084-64.2020.8.11.0013. REQUERENTE: KATRINE DIONIZIO 

BOLOGNANI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Consigno que 

a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por KATRINE 

DIONIZIO BOLOGNANI em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

objetivando declaração de inexistência de débito e requer indenização por 

danos morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega jamais teve linha telefônica pós- paga ou plano controle, 

diz ainda estar certa de não ter vinculo algum com a reclamada, e que a 

negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação encartou aos autos telas sistêmicas com 

detalhamento dos serviços de telefonia prestados, inclusive histórico de 

pagamento e contrato habilitado em 09/07/2015 e cancelamento em 

02/06/2016, com plano vivo smartvivo controle 500 MB, prova suficiente 

que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito 

apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem decido o Tribunal 

Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 
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pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 

dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte autora a 

pagar a reclamada o valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do protocolo da 

contestação. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003224-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003224-43.2019.8.11.0013. REQUERENTE: FABIO SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FABIO SANTOS FERREIRA contra 

BANCO PAN, alegando inexistência de débito bem com é ilegal a restrição 

em seu nome junto à Reclamada. Afirma que desconhece o débito, motivo 

pelo qual requereu a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o 

recebimento de indenização por danos morais devido pela inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito equivocadamente. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, está restou infrutífera. Em 

contestação, a reclamada alega não haver irregularidade nos 

procedimentos adotados por ela, bem com alega que verificou a ausência 

do registro de pagamento da parcela nº 2, com vencimento em 14/07/2019, 

por esse motivo as parcelas que foram pagas posteriormente foram 

invertidas através de estorno para redução da inadimplência. Impugnação 

juntada nos autos. É o relatório. Passo ao projeto de sentença. 

Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente 

documental, onde as provas juntadas permitem, de forma segura, o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Passo ao exame do MÉRITO. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A Reclamada tem o 

ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra 

insculpida no Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem 

que provar o ordinário, mas sim o extraordinário! Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Pois 

bem. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada juntou o histórico 

de pagamento referente o contrato de financiamento, onde se pode 

observar que as parcelas foram invertidas, como bem a reclamada alega 

que não houve o pagamento da parcela nº 2, com vencimento em 

14/07/2019. Ademais restou comprovada pela reclamada que houve o 

estorno para a redução da inadimplência. Desta forma, competia ao 

reclamante em impugnação comprovar o pagamento da parcela nº 2, com 

vencimento em 14/07/2019, no entanto não o fez. Não comprovado o 

pagamento do débito tenho que a negativação é devida, com fundamento 

na alegação e provas juntadas pela reclamada. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 
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transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados à defesa que indicam valor não pago, necessário 

o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante 

no mencionado sistema de proteção ao crédito. Assim, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto 

que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por consequência o 

direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a 

ausência de negativação indevida, bem como falta de comprovação do 

dano moral sofrido pela parte Reclamante. REVOGO a liminar proferida no 

ID. 24486162. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002837-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002837-28.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA ALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

Inicialmente, acolho o pedido de retificação do polo passivo para constar 

apenas BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA em desfavor BP PROMOTORA 

DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA de, objetivando 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos acostados à inicial, 

a reclamante alega inexistência de relação jurídica com a reclamada. Bem 

com alega que o Contrato de nº 792885996, onde foram descontadas 08 

parcelas, no valor de R$ 151,54, é ilegal e que nunca autorizou os 

referidos descontos. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação alega que os descontos são devido, pois a 

contratação do empréstimo bancário somente podem ser efetivada 

através de informações sigilosas, que apenas são conhecidas pelo titular 

da conta. Bem como somente é possível realizar descontos no beneficio 

previdenciário após analise do INSS diante os documentos apresentados, 

a reclamada juntou aos autos o contrato assinado pela reclamante, bem 

como autorização paro os descontos, prova suficiente que justifica a 

existência do vínculo jurídico e a regularidade do contrato de empréstimo. 

Contudo, em que pese à alegação da reclamante de inexistência de 

relação jurídica com a reclamada não merece acolhimento. Além disso, 

compete a parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em 

direito admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, 

sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme 

dicção dos artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a 

parte reclamada encartou aos autos provas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade dos descontos. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar a 

conduta ilícita da parte reclamada ou provar que foi vítima de fraude, o que 

não o fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de relação 

jurídica. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo 

como cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o 

problema ocorrido com o reclamante foi efetuado de forma ilícita pela 

reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados 

pelo autor, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Destarte, 

caminho não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte 

da reclamada. Assim, não há que se falar em inexistência de relação 

jurídica nem em dano moral. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004024-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004024-71.2019.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDO FLAVIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. 

Trata-se de Reclamação proposta APARECIDO FLAVIO DE SOUZA por em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

objetivando declaração de inexistência de débito e requer indenização por 

danos morais. PRELIMINAR – COISA JULGADA A parte reclamada em 

sede de contestação arguiu a extinção por coisa julgada, alegando que o 

debito objeto da lide já teria sido discutido em outro processo neste juizado 

de 1001000-35.2019.8.11.0013, onde foi discutido o débito de 

outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018. Compulsando os autos, 

verifica-se que o débito objeto da lide não se trata do mesmo objeto desta 

ação, sendo os meses de abril/2019, maio/2019, junho/2019 e julho/2019, 

não sendo idêntica a causa de pedir não há que se falar em coisa julgada. 

PRELIMINAR- EXTRATO ORIGIANAL DA NEGATIVAÇÃO A Reclamada em 

contestação alega ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA. Preliminar não merecem acolhimento, eis que preenchido os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95 PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO Rejeito a alegada conexão e Litispendência, 

uma vez que a causa de pedir das demandas são diversas, decorrentes 

de negativações distintas. Preliminares rejeitadas. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos acostados à inicial, 

referido débitos seriam inexistentes. A parte reclamante alega que os 

débitos em questão são inexistentes, pois a unidade encontra-se 

desativada a vários meses. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação alega legitimidade dos seus atos e que as 

faturas pendentes são resultado do consumo de energia na unidade 

consumidora, encartando nos autos telas sistêmicas com detalhamento 

dos serviços prestados, inclusive histórico, prova suficiente para 

demostra que não ilicitude por parte da reclamada. Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a 

legitimidade da cobrança. Verifica-se nos autos que os débitos objeto da 

demanda são meses de abril/2019, maio/2019, junho/2019 e julho/2019, 

não foram juntados os comprovantes de pagamento na propositura da 

ação em 04/12/2019, sendo intimado em 11/12/2019 para juntar nos autos 

documentos legíveis, em 17/12/2019 o reclamante juntou aos autos os 

comprovantes de pagamentos dos referidos débitos sob a alegação de 

extrema necessidade da retirada da restrição, todos os pagamentos foram 

efetuados em 15/12/2019. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não o alegado na inicial. Assim 

não há como se acolher a declaração de inexistência de débito. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados à defesa, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Assim, inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Destarte, caminho não há se 

não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pelo parte Reclamante. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004024-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004024-71.2019.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDO FLAVIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. 

Trata-se de Reclamação proposta APARECIDO FLAVIO DE SOUZA por em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

objetivando declaração de inexistência de débito e requer indenização por 

danos morais. PRELIMINAR – COISA JULGADA A parte reclamada em 

sede de contestação arguiu a extinção por coisa julgada, alegando que o 

debito objeto da lide já teria sido discutido em outro processo neste juizado 

de 1001000-35.2019.8.11.0013, onde foi discutido o débito de 

outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018. Compulsando os autos, 

verifica-se que o débito objeto da lide não se trata do mesmo objeto desta 

ação, sendo os meses de abril/2019, maio/2019, junho/2019 e julho/2019, 

não sendo idêntica a causa de pedir não há que se falar em coisa julgada. 

PRELIMINAR- EXTRATO ORIGIANAL DA NEGATIVAÇÃO A Reclamada em 

contestação alega ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA. Preliminar não merecem acolhimento, eis que preenchido os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95 PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO Rejeito a alegada conexão e Litispendência, 

uma vez que a causa de pedir das demandas são diversas, decorrentes 

de negativações distintas. Preliminares rejeitadas. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos acostados à inicial, 
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referido débitos seriam inexistentes. A parte reclamante alega que os 

débitos em questão são inexistentes, pois a unidade encontra-se 

desativada a vários meses. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação alega legitimidade dos seus atos e que as 

faturas pendentes são resultado do consumo de energia na unidade 

consumidora, encartando nos autos telas sistêmicas com detalhamento 

dos serviços prestados, inclusive histórico, prova suficiente para 

demostra que não ilicitude por parte da reclamada. Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a 

legitimidade da cobrança. Verifica-se nos autos que os débitos objeto da 

demanda são meses de abril/2019, maio/2019, junho/2019 e julho/2019, 

não foram juntados os comprovantes de pagamento na propositura da 

ação em 04/12/2019, sendo intimado em 11/12/2019 para juntar nos autos 

documentos legíveis, em 17/12/2019 o reclamante juntou aos autos os 

comprovantes de pagamentos dos referidos débitos sob a alegação de 

extrema necessidade da retirada da restrição, todos os pagamentos foram 

efetuados em 15/12/2019. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não o alegado na inicial. Assim 

não há como se acolher a declaração de inexistência de débito. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados à defesa, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Assim, inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Destarte, caminho não há se 

não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pelo parte Reclamante. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-87.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GOES CAMPELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000076-87.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MONICA GOES CAMPELO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por MONICA GOES CAMPELO em desfavor de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A, alegando em síntese ter sido vítima da má prestação 

dos serviços e requer indenização por danos morais. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. 

Alega a reclamante que ter sido vítima da má prestação dos serviços no 

trecho São Paulo a Cuiabá em 20/11/2019, com saída prevista para as 10h 

e chegada em Cuiabá as 11h15mim. Aduz que, que chegou com 1h de 

antecedência, no entanto foi surpreendida com uma longa espera, sem 

qualquer explicação ou assistência. Relata que devido o atraso do voo 

chegou a cidade de Cuiabá/MT mais de 04 horas e 25 minutos após o 

horário contratado, motivo pela qual requer a procedência dos pedidos. 

Tentada a conciliação, esta resultou inexitosa. Apresentada contestação a 

reclamada justificou o atraso, alegando que teve sua decolagem obstada 

em razão de impedimentos operacionais decorrentes da necessidade de 

trocar a aeronave que operaria o voo contratado pela reclamante, motivo 

pela qual requer a improcedência dos pedidos. Breve o relatório, passo a 

decidir. Desta forma, tendo em vista que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII), nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, 

inc. II, do NCPC, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

cabendo à reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, o que não 

desincumbe, contudo, o dever da autora em colaborar com o deslinde do 

feito. DO MÉRITO Em que pese os argumentos apresentados pela parte 

autora, não se justifica condenar a reclamada pelos supostos danos 

morais sofridos, notadamente quando inexistente nexo causal no presente 

caso. Em nenhum momento restou demonstrado nos autos que a 

reclamada falhou no dever de dar assistência à parte reclamante, sendo 

certo que mesmo existindo atraso, o mesmo foi inferior a 04 (quatro) 

horas. O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação 

legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela 

jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se 

configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de 

aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a 

honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre 

outros. A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano 

moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens 

de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico. O abalo 

consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em 

vários outros aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza 

da pessoa. Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não 

configura o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a 

própria convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas 

situações justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a 

convivência entre as pessoas. Resta, então, saber se a situação 

aventada suplanta o mero aborrecimento, com vistas a identificar ou não a 

possibilidade de ser deferido ao autor a compensação por eventuais 

danos morais que tenha sofrido. No caso dos autos, no entanto, não há 
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qualquer demonstração de ocorrência de danos morais à parte 

reclamante, razão pela qual sua pretensão merece ser indeferida, 

mormente em razão da ausência de provas do fato principal alegado, qual 

seja, de que o atraso de pouco mais de 04 horas, tenha-lhe causado 

prejuízo moral. É nítido, e inclusive confessado pela própria reclamante na 

inicial de que deveria desembarcar em Cuiabá às 11h15mim, mas devido o 

atraso, acabou por desembarcar às 15hs40min, ou seja, com pouco mais 

de 4 horas de atraso, conforme documentos anexados na exordial. Dano 

moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao 

seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da 

inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade 

que ensejem a responsabilização por danos morais. O atraso de voo de 

menos de 04 (quatro) horas (ou, no caso, de apenas 4h25min) não é 

causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos 

morais, sendo tão somente situação que se enquadra em fato corriqueiro 

da vida civil, no qual o ser humano de tirocínio médio deve se habituar. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação nos 

termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004382-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELA SOUZA DE BRITO OAB - MT17230/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004382-36.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LAUDICE PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS proposta por LAUDICE 

PEREIRA DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes, alega a 

reclamante alega que as cobranças seriam indevidas e ainda ter direito a 

danos morais. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No entanto a 

reclamante alega que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 

2.932,53 ( dois mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três 

centavos) e R$ 616,65 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco 

centavos), ocasionada após a troca de medidor, alega a reclamante que a 

inspeção teria sido realizada sem seu acompanhamento, bem como sem 

qualquer comunicação trocaram seu medidor, aduz ainda que após algum 

tempo ao tentar realizar compra, lhe foi negado o crediário visto que seu 

nome estava negativado pela reclamada. No entanto a reclamante alega 

que as cobranças são indevidas. Em contestação a reclamada que após a 

inspeção da unidade consumidora da reclamante verificou-se que o 

sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento 

apresentava com procedimento irregular no medidor, por tais motivos foi 

expedido termo de ocorrência e inspeção, documento este que demostra a 

anormalidade constatada no equipamento, alega a reclamada que na 

ocasião notificou a reclamante, para que apresentasse defesa. O contrato 

de consumo baseia-se na boa-fé e na comutatividade. A primeira fica 

abalada ante à comprovação de adulteração no sistema de medição. 

Nesse sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS 

SUFICIENTES – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA 

NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo para apurar irregularidades no consumo, devendo emitir 

laudo técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 

da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do 

procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação e 

laudo técnico (com certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a 

irregularidade apontada pela concessionária (falha mecânica no medidor), 

as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não configuram ato 

ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) 

(TJMT TRU 113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data 

da publicação no DJE 16/07/2013. De acordo com as provas dos autos, 

pela reclamada, inclusive visível apenas com registro fotográfico, termo de 

ocorrência e inspeção, comprova a irregularidade no equipamento, 

restando evidente a legitimidade da cobrança do débito em discussão. Não 

tendo a reclamante impugnado os documentos trazidos pela reclamada, 

entendo pela legitimidade da cobrança. Destarte, tratando-se de fatura 

eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que é 

indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título de 

recuperação de consumo não-faturado. Em que pese a parte autora tenha 

contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros meios para 

cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do fornecimento de 

energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. Neste ponto, é 

certo que em se tratando de cobrança de débito de recuperação de 

consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em possibilidade de 

suspensão do fornecimento de energia, conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 
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consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013) Assim, não há que 

se falar em indenização por danos morais tendo em vista que a 

legitimidade da cobrança da fatura discutida nestes autos. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, nos termos 

do artigo 487, I CPC para o fim de: a) PARA DETERMINAR que a reclamada 

se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da requerente, com relação às faturas discutidas 

nos autos; b) INDEFERIR os pedidos de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais; Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a . 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001583-54.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EUCLIDES DE SOUZA DIAS 

REQUERIDO: D. N. DE ALMEIDA - ME - ME Vistos etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR-ILEGITIMIDADE PASSIVA A reclamada alega ilegitimidade 

passiva, por ser a liberação do veiculo de responsabilidade da PRF. No 

entanto o reclamante em sua inicial busca a declaração de inexistência de 

débito e a restituição de valores, pagos a reclamada. Por esse motivo 

entendo pela rejeição da preliminar suscitada, pois os valores foram pagos 

a reclamada sendo está parte legitima para atuar nesta demanda. Afasto a 

preliminar arguida. Mérito. Cuida-se de ação de declaratória de inexistência 

de débito c/c restituição de valores proposta por Euclides de Souza Dias 

em face D.N.de Almeida- ME. Fundamento e decido. Alega o reclamante 

que teve sua motocicleta apreendida em uma operação de trânsito, tendo 

sido utilizado pela polícia o serviço de guincho e estacionamento de 

veiculo prestado pela reclamada. Após algum tempo o reclamante 

procurou a reclamada para efetuar a liberação do veiculo, tendo em vista 

que havia conseguido regularizar a situação dos documentos, no entanto 

foi informado pela reclamada que o valor para liberação do veiculo era de 

R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), referente ao serviço de 

guincho e pátio. Relata o reclamante que foi emitido o boleto do valor, 

sendo este pago pelo reclamante, contudo no momento do reclamante 

retirar o veiculo, foi informado da existência de outro débito no valor de R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais), sendo este serviço de estacionamento. O 

reclamante alega ilegalidade da cobrança de R$ 2.100,00 (dois mil e cem 

reais), pois não foi avisado de que o valor não seria somente o primeiro 

por ele pago, sendo os valores inviáveis para o reclamante, pois somados 

ultrapassa o valor do bem. Em contestação a reclamada alega que em 

26/01/2018 foi procurada pelo reclamante que queria pagar pelos serviços 

oferecidos, momento em que foi emitido boleto no valor de R$ 

2.289,10(dois mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), no 

entanto não realizou o pagamento do mesmo. Somente após 4 meses o 

reclamante procurou a reclamada novamente, buscando pagar pelos 

serviços, ocorre que , após a emissão do primeiro boleto, passaram –se 

119 diárias, totalizando o montante de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e 

oitenta reais), valor este pago pelo reclamante. Alega a reclamada que o 

segundo boleto emitido ao reclamante compreendia apenas os dias entre a 

emissão do primeiro boleto até a emissão do segundo, restando ainda 61 

diárias. Alega que o reclamante não quitou os débitos, bem como não 

requereu a liberação do veiculo junto a PRF, e por estar mais de 180 dias 

ocupando o pátio foi pelo edital disposto em leilão que fora realizado 

01/02/2019. Consoante se verifica o que o reclamante comprovou o 

pagamento do serviço ofertado pela reclamada, bem como restou 

demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, que 

levou o reclamado a erro quando só comunicou a existência de outro valor 

após o reclamante efetuar o pagamento. Verifica-se também que não 

restou comprovado pela reclamada má fé do reclamado pois segundo 

normativa apontada pela própria reclamada, está somente poderia cobrar 

até o total de 180 diárias, no entanto no caso em tela, ultrapasso ao 

permitido, sendo ilegal a diferença cobrada pela reclamada. Resta 

comprovada a ilegalidade praticada pela reclamada que cobrou do 

reclamado diárias muito superior ao disposto em lei. Sendo 26/01/2018 107 

diárias e após 4 meses 119 diárias totalizando 226 diárias. Contudo a 

partir da publicação da Lei 13.281, em maio de 2016, houve a revogação 

deste artigo e a alteração do § 10 do artigo 271, o qual passou a assim 

dispor: "§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será 

correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente 

o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

(grifei)." REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MOTOCICLETA APREENDIDA - LIBERAÇÃO 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR 

A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - PAGAMENTO DAS TAXAS, 

DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN 

– LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - LEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA. 

1.É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao 

pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas 

de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o 

artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.Segurança concedida. 

Sentença ratificada. (ReeNec 136222/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (TJ-MT - Remessa 

Necessária: 004135933201481100411362222017 MT, Relator: DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 06/08/2018, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 10/12/2018) Bem com: AGRAVO. VEÍCULO APREENDIDO. 

LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE ESTADIA 

LIMITADA A SEIS MESES. - As Leis ns. 13.160/2015 (de 25-8) e 

13.281/2016 (de 4-5), incluíram os §§ 1º, 2º e 10 no art. 271 do CTB: "§ 1º 

- A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio 

pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de 

outros encargos previstos na legislação específica. § 2º -A liberação do 

veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou 

equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de 

funcionamento.(...) § 10 - O pagamento das despesas de remoção e 

estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que 

efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 

(seis) meses" - Apreendido o veículo após a vigência das mencionadas 

leis, sua liberação fica condicionada ao reparo do aparelho com 

irregularidades, bem como ao pagamento da estadia do tempo em que o 

caminhão permaneceu em depósito, limitado ao prazo de seis meses. Não 

provimento do agravo interno. (TJ-SP - AGR: 21796626020188260000 SP 

2179662-60.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo Dip Data de Julgamento: 

18/12/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

18/12/2018). Verifica –se também em contestação que a mesma alega que 

o reclamante não quitou dos débitos, bem como não requereu a liberação 

do veiculo junto a PRF, por estar a mais de 180 dias ocupando o pátio, foi 

disposto em leilão que fora realizado em 01/02/2019. O que caracteriza o 

dano do reclamante que mesmo após efetuar pagamento, perdeu o bem. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 
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6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da parte reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte 

reclamante, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Ainda, comporta acolhimento o pedido de restituição do valor 

pago pelo reclamante a título de dano material. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENAR 

a reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$ 2.380,00 (dois mil 

trezentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

legais, a partir do desembolso, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIMA TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000291-63.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO LOPES DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: TRANSRIMA TRANSPORTES EIRELI Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE: Entendo pela rejeição da preliminar, uma vez que 

segundo dispõe o artigo 10 da Lei nº 9.099/95, não se admitirá, no 

processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS decorrente de 

acidente de trânsito, proposta por ANTONIO LOPES DOS SANTOS FILHO 

em desfavor de TRANSRIMA TRANSPORTE EIRELI. Alega o reclamante 

que estacionou seu veiculo no pátio do Posto Iguaçu, e na data de 

30/12/2019 se deparou com seu veiculo amassado e com um bilhete com 

nome e telefone do responsável pela colisão, vindo a saber que o mesmo 

era motorista da empresa reclamada. Relata o reclamante que ao entrar 

em contato com a reclamada, o encarregado da mesma informou que 

acionaria o seguro para custear os reparos necessários, contudo o 

funcionário da reclamada não mais responde as mensagens do 

reclamante . Verifica-se que parte reclamada, devidamente citada 

apresentou defesa, aduzindo que o reclamante se absteve de realizar 

contato com a empresa reclamada para dar prosseguimento aos 

procedimentos administrativos de constatação do dano. Bem como alega 

que o reclamante não promoveu as diligencias necessária, acionado o 

judiciário. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da questão se refere ao 

acidente de trânsito em que se verifica através do boletim de ocorrência, 

que houve o alegado dano. Diante dos documentos que instruíram a inicial, 

entendo que restaram demonstrados os prejuízos materiais, situação que 

leva ao acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, nos 

termos do orçamento apresentado pelo reclamante. Ante o exposto, opino 

pela procedência da pretensão contida no pedido inicial, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para o fim de a) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao 

reclamante o valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 30/12/2019 – (súmula 

43/STJ). Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002827-81.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA ALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por MARIA 

AUXILIADORA ALVES SILVA em BANCO OLÉ de, objetivando declaratória 

de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 
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Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. Em análise aos documentos acostados à inicial, a 

reclamante alega inexistência de relação jurídica com a reclamada. Relata 

que recebe beneficio previdenciário, e foi descontado parcela de 

empréstimo consignado sob o contrato de nº 163956328, onde foi 

descontado 01 parcela, no valor de R$156,94, alega a reclamante que 

nunca efetuou o empréstimo objeto do contrato, sendo o mesmo 

fraudulento. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação alega que foi procurada pela reclamante, que 

apresentou todos os documentos necessários a contratação do 

empréstimo, sendo o crédito concedido através de formalização de 

contrato entabulado pelas partes. Em analise dos documentos anexados 

aos autos, verifica-se que a reclamada juntou aos autos o contrato 

assinado pela reclamante, bem como a TED comprovando que o valor foi 

disponibilizado para a quitação de outro contrato, conforme solicitado pela 

reclamante, provas suficientes que justifica a existência do vínculo jurídico 

e a regularidade do contrato de empréstimo. Através de análise minuciosa 

dos autos fica evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as 

partes, assim, vislumbro com nitidez a relação contratual. A parte 

reclamada juntou aos autos contrato com assinatura similar ao da 

reclamante e demais documentos comprobatórios, desta forma, NÃO 

RESTA DÚVIDAS da comprovada existência da relação contratual. 

Contudo, em que pese à alegação da reclamante de inexistência de 

relação jurídica com a reclamada não merece acolhimento. Assim, diante 

da comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar a 

conduta ilícita da parte reclamada ou provar que foi vítima de fraude, o que 

não o fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Assim não há como se acolher a declaração de inexistência de relação 

jurídica. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo 

como cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o 

problema ocorrido com o reclamante foi efetuado de forma ilícita pela 

reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados 

pelo autor, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 

dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em inexistência de relação jurídica nem em dano moral. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADARLEY FLORENTINO ESCOBEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000200-75.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SONIA APARECIDA DA 

ROCHA REQUERIDO: ADARLEY FLORENTINO ESCOBEDO Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS 

decorrente de acidente de trânsito, proposta por SONIA APARECIDA DA 

ROCHA em desfavor de ADARLEY FLORENTINO ESCOBEDO. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA O 

reclamado alega ilegitimidade passiva, por não ser ele o condutor 

responsável pela condução do veiculo, e sim funcionário da empresa. 

Entendo pela rejeição da preliminar, Considerando seja "presumida a culpa 

do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto" 

(Súmula 341/STF), em acidentes de trânsito, é lícita a propositura de 

demanda em face do proprietário do veículo e/ou daquele que o conduzia 

no momento do abalroamento, em separado ou conjuntamente. Razão pela 

qual afasto a preliminar. MÉRITO O cerne da questão se refere ao acidente 

de trânsito ocorrido no dia 11 de março de 2017, onde a reclamante foi 

vitima. Alega a reclamante que seu veiculo ficou danificado e precisa de 

reparos que ficaram no valor de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta 

reais), conforme orçamento anexado. Em contestação o reclamado alega 

não ser responsável pelo acidente ocorrido com a reclamante, e que na 

ocasião, e sim o sr. Valmir ,que na época era funcionário da empresa. 

Verifica-se no caso em tela que o veiculo, a responsabilidade do 

reclamado, conforme noticiado nos autos, o veiculo do reclamado se 

envolveu em um acidente de transito em nome do reclamado, bem com a 

pessoa apontada pelo reclamado seria funcionário da empresa do mesmo. 

Quanto a conduta, narra o boletim de ocorrência que a reclamante parou 

seu veiculo na faixa de “Pare”, e subiu em sua preferencia, quando o 

veiculo do reclamado ao virar para adentrar na avenida, acabou 

abalroando o veiculo da reclamante. Faz – se fundamental denotar que a 

controvérsia transita em redor da discussão a respeito do dever do 

reclamado ressarcir a reclamante em razão de acidente de trânsito 

envolvendo veículo conduzido por empregado do reclamado. Assim, em 

acidentes de trânsito, é lícita a propositura de demanda em face do 

proprietário do veículo e/ou daquele que o conduzia no momento do 

abalroamento, em separado ou conjuntamente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA. 

ACIDENTE CAUSADO POR EMPREGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. PRESUNÇÃO DE CULPA. SÚMULA 341/STF. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO. - Considerando seja "presumida a culpa do patrão ou 

comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto" (Súmula 341/STF), 

em acidentes de trânsito, é lícita a propositura de demanda em face do 

proprietário do veículo e/ou daquele que o conduzia no momento do 

abalroamento, em separado ou conjuntamente. Preliminar de ilegitimidade 
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passiva rejeitada - "Não havendo prova apta a infirmar a presunção 

segundo a qual o empregador responde pelos atos danosos de seu 

empregado que conduzia veículo de propriedade do patrão, na esteira do 

inciso III do artigo 932 do Código Civil e da Súmula 341 do STF, impõe-se 

chancelar a responsabilidade civil e a reparação dos danos daí 

decorrentes."1 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00100415820148152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. 

JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 21-05-2019) (TJ-PB 

00100415820148152001 PB, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data 

de Julgamento: 21/05/2019, 4ª Câmara Especializada Cível) Sobre o tema o 

STJ entende: Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo 

responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito 

causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. 

Diante de todo exposto, bem como dos documentos que instruíram a inicial, 

entendo que restaram demonstrados os prejuízos materiais, situação que 

leva ao acolhimento do pedido de indenização por danos materiais no valor 

pleiteado pela parte autora. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR o reclamado 

a pagar ao reclamante o valor R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta 

reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados do evento danoso (Súm. 54, STJ), extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

FABRICIO VIEIRA COSTA OAB - 039.758.066-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003264-25.2019.8.11.0013. REPRESENTANTE: FABRICIO VIEIRA COSTA 

INTERESSADO: A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME Vistos, Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA 

PAGAS promovida por FABRICIO VIEIRA COSTA em face de A.P.DE 

QUEIROZ E CIA LTDA. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA Entendo pelo não acolhimento da 

preliminar, tendo em vista procuração publica que lhe foi outorgada, com 

poderes para representar os interesses dos promitentes vendedores. 

Rejeito a preliminar arguida. MÉRITO Informa a parte a reclamante que 

firmou com a Requerida, Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda de 55,00% (cinquenta e cinco por cento) do contrato 733, Lote 09, 

Quadra 45, Residencial Vera, com transcrição imobiliária matriculada sob o 

n° 006, de 06/02/1986, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 

Comarca de Pontes e Lacerda – MT, sendo o preço entre as partes, fora 

de R$ 30.000,00(trinta mil reais), do qual era devido ao Requerente dar 

quitação a55% (cinquenta e cinco por cento), qual seja R$ 

16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais), sendo pago Entrada R$ 

2.000,00(dois mil reais),sendo que deste valor, somente R$ 1.100,00(mil e 

cem reais), foram pagos pelo Requerente, em razão da sua porcentagem 

já mencionada, correspondente à parcela 01/96,cujo pagamento foi 

efetuado no dia 23/07/2013;95 (noventa e cinco)parcelas, referentes ao 

valor restante: R$ 28.000,30(vinte e oito mil reais e trinta centavos), 

vincendo a segunda parcela no dia 30 de agosto de 2013; e as demais 

parcelas, no mesmo dia dos meses consecutivos, até o final da última 

parcela. Alega o reclamante que já efetuou o pagamento total de 10. 183, 

66 (dez mil cento e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos, e que 

por motivos financeiros as parcelas tornaram – se excessivamente 

onerosa ao reclamante, levando a inadimplência o que culminou o 

desinteresse pelo prosseguimento do negócio. Aduz o reclamante que 

tentou por diversas vezes informando que não conseguiria mais honrar as 

parcelas e propondo a possibilidade de negociação das mesmas, no 

entanto a reclamada se mostrou – se inerte, alega ainda que a reclamada 

negou-se inclusive de receber a parte do reclamante das prestações 

contratadas, sob o argumento de que o recebimento das parcelas em 

aberto só seria possível na integralidade de 100%. A parte reclamada 

apresentou contestação, confirmando a rescisão e afirmando que, tendo 

requerido a retenção dos prejuízos e despesas decorrentes da venda 

realizada ao reclamante, e que seja levado em consideração o período em 

que o imóvel esteve em posse do reclamante. Ressalte-se que, apesar de 

se tratar de direito do consumidor, em que é possível a inversão do ônus 

da prova, tal regra não é absoluta, pois o ordenamento jurídico não permite 

a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa, devendo-se relegar, com 

a inversão, a produção daquelas provas que, devido à hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir. Com relação aos valores a serem 

restituídos à reclamante, entende o nosso Tribunal de Justiça pela 

legalidade da retenção de 10% a 25% da quantia paga. APELAÇÃO - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

DESISTÊNCIA PELA COMPRADORA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - 

RETENÇÃO, PELA CONSTRUTORA/VENDEDORA, DE 60% DO MONTANTE 

PAGO - PERCENTUAL ABUSIVO - REDUÇÃO PARA 15% - COMISSÃO DE 

CONVENCIONADA - PREVISÃO CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO DESSE 

PAGAMENTO - RECIBO EM NOME DA EMPRESA DE ASSESSORIA 

IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A cláusula penal que prevê a retenção, pelo vendedor, de parte 

do valor pago pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão do 

contrato, é lícita, desde que a perda seja fixada em quantia razoável e 

proporcional às circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência desta 

Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de 

compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a 

flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do 

total da quantia paga. (AgRg no AREsp 600.887/PE). Se foi expressamente 

convencionada a obrigação do comprador em arcar com a comissão de 

corretagem e tendo ele pago diretamente à empresa de assessoria 

imobiliária, com Recibo emitido e assinado por ambos, é inquestionável que 

sabia da intermediação da venda e com ela concordou, caso em que é 

indevida a pretendida devolução. A alteração substancial de parte do 

julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, 

diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao 

decaimento de cada litigante. (Ap 31537/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/09/2017, Publicado Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) DECLARAR 

rescindido o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre 

as partes; b) CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante, de forma 

imediata, o valor de R$ 10.183,66 (dez mil, cento e oitenta e três reais e 

sessenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação, a título de restituição das 

parcelas pagas, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Quanto ao pedido CONTRAPOSTO, deixo de acolhê-lo conforme 

fundamentação já exposta. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO SILVA MACEDO OAB - MT18079/O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003556-10.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ODEMIR DIAS DE ARAUJO 

REQUERIDO: RONALDO MOREIRA DIAS Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por ODEMIR DIAS DE ARAUJO em 

face de RONALDO MOREIRA DIAS. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que alugou o imóvel do reclamado, no 

período de 20 de julho de 2017 a 10 de maio de 2019, pagando o valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais pelo imóvel, alega o reclamante que 

após o termino do contrato não deixou quaisquer débito pendentes ao 

imóvel, no entanto o reclamante vem sofrendo cobranças indevidas por 

parte do reclamando, referente ao débito de 1.0000,00 (um mil reais) que 

resultou na indevida inserção do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplente. Alega o reclamante que não tem débito algum com o 

reclamado, razão pela qual a cobrança é indevida. Em contestação o 

reclamando relata que o contrato do reclamante prorrogou-se de forma 

tácita, bem como todos os efeitos do contrato, se tratando de contrato de 

locação prorrogado por prazo indeterminado, aduz o reclamado que os 

efeitos da locação teria seu termo final com a devolução do imóvel, a qual 

deveria observar as demais obrigações quando da entrega, como a 

pintura do imóvel ou o pagamento da taxa para que o locador promovesse 

a pintura. Alega o reclamado que o reclamante promoveu a desocupação 

do imóvel de forma que lhe era conveniente, não notificando o locador da 

sua saída, bem reteve a chave do imóvel consigo, sendo necessário ajuda 

de profissional para abertura da porta, no dia 21 de junho de 2019, data 

que efetivamente efetivou-se a entrega do imóvel. Aduz o reclamante o 

aluguel do dia 01/05/2019 à 30/05/2019 no valor de R$600,00, taxa de 

pintura no valor de R$400,00. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise às provas colacionadas no feito o que se vislumbra é que o autor 

não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, o alegado dano moral, 

devido a cobrança que alega ser indevida, no entanto não trousse aos 

autos prova alguma do dano moral sofrido. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa, não resta demonstrada o dano sofrido 

pelo reclamante. PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante das provas produzidas 

pelo Reclamado, dando conta da existência da divida, bem como a 

regularidade da cobrança , tendo em vista que juntou aos autos as 

despesas com o imóvel, não tendo o reclamante comprovado, o 

pagamento das despesas, é de se concluir pela sua procedência no valor 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido 

contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento 

do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003556-10.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ODEMIR DIAS DE ARAUJO 

REQUERIDO: RONALDO MOREIRA DIAS Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por ODEMIR DIAS DE ARAUJO em 

face de RONALDO MOREIRA DIAS. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que alugou o imóvel do reclamado, no 

período de 20 de julho de 2017 a 10 de maio de 2019, pagando o valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais pelo imóvel, alega o reclamante que 

após o termino do contrato não deixou quaisquer débito pendentes ao 

imóvel, no entanto o reclamante vem sofrendo cobranças indevidas por 

parte do reclamando, referente ao débito de 1.0000,00 (um mil reais) que 

resultou na indevida inserção do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplente. Alega o reclamante que não tem débito algum com o 

reclamado, razão pela qual a cobrança é indevida. Em contestação o 

reclamando relata que o contrato do reclamante prorrogou-se de forma 

tácita, bem como todos os efeitos do contrato, se tratando de contrato de 

locação prorrogado por prazo indeterminado, aduz o reclamado que os 

efeitos da locação teria seu termo final com a devolução do imóvel, a qual 

deveria observar as demais obrigações quando da entrega, como a 

pintura do imóvel ou o pagamento da taxa para que o locador promovesse 

a pintura. Alega o reclamado que o reclamante promoveu a desocupação 
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do imóvel de forma que lhe era conveniente, não notificando o locador da 

sua saída, bem reteve a chave do imóvel consigo, sendo necessário ajuda 

de profissional para abertura da porta, no dia 21 de junho de 2019, data 

que efetivamente efetivou-se a entrega do imóvel. Aduz o reclamante o 

aluguel do dia 01/05/2019 à 30/05/2019 no valor de R$600,00, taxa de 

pintura no valor de R$400,00. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise às provas colacionadas no feito o que se vislumbra é que o autor 

não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, o alegado dano moral, 

devido a cobrança que alega ser indevida, no entanto não trousse aos 

autos prova alguma do dano moral sofrido. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa, não resta demonstrada o dano sofrido 

pelo reclamante. PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante das provas produzidas 

pelo Reclamado, dando conta da existência da divida, bem como a 

regularidade da cobrança , tendo em vista que juntou aos autos as 

despesas com o imóvel, não tendo o reclamante comprovado, o 

pagamento das despesas, é de se concluir pela sua procedência no valor 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido 

contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento 

do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARETE DA SILVA BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Hilario Restirola (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ENRIQUE FOLLMANN OAB - MT25606/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

VICTOR AFONSO FIDELI SILVA OAB - MT24352/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003266-92.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLARETE DA SILVA BONFIM 

REQUERIDO: HILARIO RESTIROLA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de Reclamação por desacordo, proposta por 

CLARETE DA SILVA BONFIM em face de HILARIO RESTIROLA. No caso 

sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. Mérito Em síntese, sustenta a parte 

reclamante que realizou com o reclamado contrato verbal, cujo o objeto 

era a compra/venda de um caminhão 1113, marca Mercedes Benz pelo 

valor de R$38.150,00 ( trinta e oito mil cento e cinquenta reais), e pelo 

valor foi entregue o carro da reclamante pelo valor de R$17.550 ( 

dezessete mil quinhentos e cinquenta reais), R$ 1.600,00 ( um mil e 

seiscentos reais) em dinheiro e a reclamante ficaria devendo a quantia de 

R$ 19.000,00 ( dezenove mil reais) que seriam pagos em 19 parcelas. 

Relata a reclamante que veio a sofrer um acidente que acabou lhe 

impossibilitando de trabalhar, e que ocasionou a não conseguir pagar as 

parcelas, de modo que para não prejudicar ao reclamando se propôs a 

devolver o caminhão e pegar seu veiculo de volta, o que foi aceito pelo 

reclamando. Alega a reclamante que cumpriu com o acordo, entregando o 

caminhão, no entanto o reclamado não lhe devolveu seu veiculo e nem 

qualquer quantia. Em contestação o reclamando relata que o veiculo que 

se refere a reclamante possuía uma alienação fiduciária, tendo o 

reclamado que assumir o pagamento das parcelas, alega que fez a venda 

do bem para terceiro. Aduz ainda que no momento de serem quitadas as 

parcelas a reclamante desfez o negócio, relata ainda que a reclamante 

não entregou o veiculo com o valor indicado, sendo realizado a alienação 

do veiculo por apenas 12.000,00 (doze mil reais), devido a divida com 

instituição financeira. Relata ainda o reclamado que a reclamante realizou 

a devolução do caminhão com inúmeras avarias e defeitos, com efeito 

para a recuperação do veiculo alega o reclamando que será necessário 

dispender R$ 10.320,00 (dez mil e trezentos e vinte reais). A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise às provas colacionadas no feito o que se 

vislumbra é que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, 

e diante dos fatos e documentos juntados pelo reclamado a reclamante se 

manteve inerte não impugnando. Pois bem. Verifica-se que o reclamado se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, no entanto o reclamante não 

impugnou aos documentos trazidos pelo reclamado, o que resulta em 

improcedência dos pedidos. PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova 

produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência de valores 

com despesas com a recuperação do veiculo, bem com multa contratual e 

aluguel do tempo que a reclamante usufruiu do bem, deverá a parte 

Reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto 

está limitado ao objeto discutido na petição inicial. Destarte, caminho não 

há se não o da improcedência do pedido. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Quanto ao pedido CONTRAPOSTO, deixo de acolhê-lo conforme 

fundamentação já exposta. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL BELAGIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 645 de 935



WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LAMUNIER ALEXANDRE MONGELLI OAB - SP152191 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003707-73.2019.8.11.0013. REQUERENTE: HOTEL BELAGIO EIRELI - ME 

REQUERIDO: LS PUBLICACOES EIRELI Vistos etc. Autorizada pelo disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR-INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. 

No entanto o reclamante ajuizou a presente ação contra o reclamado, 

visando indenização por danos morais em decorrência de falha na 

prestação de serviços, serviços defeituosos prestados. Após a edição da 

Lei nº 8.078 de 1990, prevalece a qualquer outro o foro do domicílio do 

consumidor, eis a finalidade da previsão legal é a facilitação da defesa do 

hipossuficiente na relação consumerista. Em se tratando de relação de 

consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do 

consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser 

considerada cláusula abusiva. É o bastante para rejeitar a preliminar 

arguida. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. Aduz o reclamante que recebeu ligação da reclamada, informando 

que estaria enviando um contrato por e-mail referente renovação de 

contrato de publicidade, que poderia ser assinado e enviado, a reclamada 

também solicitou a assinatura de um contrato referente a atualização 

cadastral da empresa, sendo preenchido o contrato de forma manual, e 

enviado ao reclamante assinar, o referido contrato tratava das 

propagandas via internet em diversos sites, bem como envio d CD-ROM, 

para a divulgação da empresa. Alega o reclamante que após 5 dias entrou 

em contato com a empresa reclamada e pediu o cancelamento de tais 

programas uma vez que estava em letras minúsculas do contrato que 

dentro do prazo de 7 dias poderia cancelar o mesmo, a reclamada no 

entanto informou que iria efetuar o cancelamento sem custo algum 

conforme disposto no contrato. Ocorre que no 8º dia útil a reclamada ligou 

ao reclamado informando que havia um boleto vencido e que com o 

vencimento deste acarretou no vencimento dos 12 boletos subsequentes 

totalizando o valor de R$3.600,00 ( três mil e seiscentos reais ), no 

entanto, após varias ligações a reclamada propôs acordo , para que o 

reclamante não viesse a ser executado, sendo pago a quantia de R$ 

1.296,00 ( mil duzentos e noventa e seis reais). Relata o reclamante que a 

reclamada não cumpriu como o contrato que era divulgar o nome da 

empresa em todos os meios de comunicação, no entanto somente foi 

divulgado no site da própria reclamada, não há qualquer divulgação em 

outro meio de comunicação e nem há o CD-ROM que foi contratado. No 

mérito a reclamada alega que em 10/07/2018, 12 dias após a celebração 

do termo o reclamante solicitou quitação da 1º edição do contrato, sendo 

exigido o pagamento de multa de 40% prevista contratualmente. Alega 

ainda a reclamada que o contrato possui valor total de R$ 10.800,00, cada 

edição perfaz o montante de R$ 3.600,00, aplicado o percentual de 40% a 

titulo de rescisão unilateral da 1º edição seria devido R$ 1.440,00, tendo a 

reclamada exigido pagamento de R$ 1.296,00. Aduz ainda que o 

pagamento não desobrigou o reclamante da contratação realizada, já que 

conforme previsão contratual a quitação de uma não torna inexigíveis as 

demais, podendo ser exigidas a qualquer tempo. Alega a reclamada a 

legalidade do contrato firmado, bem com a inexistência de dano moral. Pois 

bem. Analisando os autos verifica-se que razão assiste ao reclamante, de 

modo que sofreu falha na prestação de serviço pela reclamada, tendo em 

vista que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar haver 

fornecido o serviço de publicidade prometido no contrato, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do CPC/2015. Não há prova entranhada que demonstre 

a continuidade da publicidade no site da empresa. Do conjunto probatório 

verifica-se a indução do consumidor erro para a contratação através de 

um contrato de adesão enviado por e-mail. Em relação ao dano moral, 

cumpre relembrar que os pressupostos da obrigação de indenizar, são, no 

dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também 

denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a 

culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. 

Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um 

vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de 

credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade 

civil". (in Ressarcimento de Danos, 4ª ed., Rio de Janeiro, Âmbito Cultural 

Edições, 1992, n. 2, pág. 13). Desse modo, para a caracterização da 

responsabilidade civil o legislador exige a demonstração do dano sofrido 

pela vítima, da culpa do agente e do nexo causal entre um e outra, a teor 

do que estabelecem os arts. 186 e 927 do Código Civil. Com efeito, a 

boa-fé objetiva é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, que 

impõe às partes de qualquer relação jurídica agir, umas em relação às 

outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à 

confiança que nelas foi depositada. Como se pode perceber, a partir da 

prova presente nos autos, tal princípio não foi observado, sequer em grau 

mínimo, pela parte reclamada. Resta evidente que efetivamente, ocorreu o 

dano moral e deve ser imputado à parte reclamada. No que pertine ao 

quantum do dano moral, não há base fixada em lei, cabendo ao Juiz agir 

com prudência, levando-se em conta as condições econômicas das 

partes e o reflexo do ato danoso na pessoa atingida, a fim de se evitar o 

arbitramento muito elevado que poderá se transformar, na pessoa do 

ofendido, em enriquecimento ilícito e nem deve ser muito reduzido para não 

descaracterizar o sentido de punição. Demais disso, sabe-se que, em 

tema de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange uma força de 

caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que 

praticou, outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima 

algum bem em contrapartida ao mal sofrido, além de seu caráter 

pedagógico para a sociedade. No caso dos autos, levando-se em conta 

referidos critérios, entendo razoável e proporcional o valor da indenização 

fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial e, por conseguinte, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de 

indenização a título de danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC a partir desta decisão e juros legais a partir da citação. Por fim, 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$ 

3.296,00 (três mil duzentos e noventa e seis reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros legais, a partir do desembolso, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento dos honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MARQUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ELZIO MOREIRA RUFINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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1001953-96.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLAUDINEI BORGES 

REQUERIDO: ELZIO MOREIRA RUFINO, ANTONIO CARLOS MARQUES DE 

ALMEIDA Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de Reclamação 

promovida por CLAUDINEI BORGES em face de ELZIO MOREIRA RUFINO E 

ANTONIO CARLOS MARQUES DE ALMEIDA. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. Fundamento. Decido. O reclamante alega que no ano de 2000 

celebrou contrato verbalmente com o reclamado cujo objeto da era a 

compra de uma moto no valor de R$ 1.200,00(mil e duzentos reais), ficou 

firmado também que o reclamado se responsabilizaria por quitar as demais 

parcelas do financiamento. Ocorre que o reclamado realizou a 

transferência do consórcio para seu nome, no entanto não realizou a 

transferência no DETRAN, razão pela qual o reclamante encontra-se com 

restrições por dividas referentes a documentação da moto vendida. Em 

contestação o primeiro reclamado alega que cumpriu com o combinado 

com o reclamante, transferindo o consórcio para seu nome, no entanto ao 

vender a moto para um terceiro não conseguiu localiza-lo para realizar a 

transferência. Relata que ao se passar 2 mês localizou a moto em uma 

praça e acionou a PM , que na época apreendeu a moto, levando –a para 

o pátio do Detran, ocorre ao voltar na segunda feira ao Detran foi 

informado que o reclamante havia sido localizado, tendo o mesmo 

efetuado a liberação da moto, tendo o reclamante informado que resolveria 

as pendencias. Em contestação o segundo reclamado alega que nunca 

negociou ou intermediou qualquer compra e venda entre o reclamante e o 

primeiro reclamado. Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, 

quando da formalização do negócio jurídico, não há documento algum de 

formalização do negocio, nem ao menos identificação da moto objeto da 

lide. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise às provas colacionadas 

no feito o que se vislumbra é que o autor não demonstrou o fato 

constitutivo de seu direito, visto que, não juntou identificação da moto 

como placa, chassi, documento que pudesse identificar o bem objeto do 

litigio, não juntou as dividas que alega ter proveniente do bem, não 

restando outra alternativa se não a improcedência dos seus pedidos. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Pedido contraposto Julgo improcedente o pedido contraposto tendo em 

vista que de acordo com a Lei 9.099/95, dos Juizados Especiais Cíveis, diz 

que, nas causas em que o valor do prejuízo seja de até 20 vinte salários 

mínimos, as partes envolvidas poderão comparecer sem a presença de 

um advogado. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Quanto ao pedido 

CONTRAPOSTO, deixo de acolhê-lo conforme fundamentação já exposta. 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010359-89.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 8010359-89.2016.811.0013 Parte Exequente: Benedito Braga 

Parte Executada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. A parte 

Executada opôs Embargos à Execução alegando que se encontra em 

Recuperação Judicial, que o fato gerador é anterior ao pedido, motivo pelo 

qual se submete aos efeitos da RJ, bem como que a multa é indevida, ao 

final requer a concessão do efeito suspensivo dos Embargos à Execução, 

bem como que seja reconhecido que é devedora do valor de R$ 6.836,61. 

A parte Exequente apresentou impugnação ao Embargos à Execução, 

afirmando que o dano material se encontra equivocado, uma vez que 

houve o acolhimento do Embargos de Declaração, majorando o dano 

material, equivalendo este ao valor de R$ 1.279,05, que a multa por 

descumprimento da liminar é devida, bem como que o cálculo se encontra 

devidamente realizado, devendo ser acolhido integralmente o cálculo do 

cumprimento de sentença. O que se tem dos autos é que assiste razão 

parcial à parte Embargante. Como se depreende dos autos os débitos 

(fato gerador) foram pagos antes do pedido de Recuperação Judicial 

realizado em 20.06.2016. Assim o crédito se submete aos efeitos desta, 

não cabendo a atualização deste crédito após a data do pedido, conforme 

disciplina o art. 9º, II da Lei 11.101/05. Desta feita, reconheço como devido 

o valor dos danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Da 

mesma forma assiste parcial razão quanto aos danos materiais, uma vez 

que estes foram atualizados depois da data do pedido de Recuperação 

Judicial. Assim, reconheço como devido o valor principal de R$ 1.279,05, 

que deverá ser corrigido até 20.06.2016. Por outro lado, não assiste razão 

a parte Embargante, quanto ao pleito de exclusão da multa por 

descumprimento da liminar. Como se vê pelos comprovantes anexados a 

manifestação de ID 4716799, pela embargante, o cumprimento da 

obrigação se deu em 19.01.2017, ou seja, a obrigação foi cumprida mais 

de seis meses depois da citação/intimação da antecipação de tutela 

concedida. Assim, entendo como devida a multa, pelo teto fixado na 

decisão, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com estas 

considerações, reconheço que a parte Embargante é devedora da 

Embargada no importe de R$ 12.402,15 (doze mil, quatrocentos e dois 

reais e quinze centavos), conforme cálculo abaixo: Parte superior do 

formulário PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS DANO MATERIAL R$ 1.279,05 

- 24.06.2015 DANO MORAL R$ 6.000,00 - 03.03.2017 MULTA 

DESCUMPRIMENTO LIMINAR - R$ 5.000,00 - 03.03.2017 Data de 

atualização dos valores: junho/2016 Indexador utilizado: Débitos das 

Fazendas Públicas (modulada) Acréscimo de 0,00% referente a multa. 

Honorários advocatícios de 0,00%. ITEM DESCRIÇÃO DATA VALOR 

SINGELO VALOR ATUALIZADO JUROS COMPENSATÓRIOS 0,00% a.m. 

JUROS MORATÓRIOS 0,00% a.m. MULTA 0,00% TOTAL * 1 DANO MORAL 

3/3/2017 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2 DANO MATERIAL 

24/6/2015 1.279,05 1.402,15 0,00 0,00 0,00 1.402,15 * 3 MULTA 3/3/2017 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -------------------------------- 

Sub-Total R$ 12.402,15 -------------------------------- TOTAL GERAL R$ 

12.402,15 (*) Data informada é maior que a data da correção. Parte inferior 

do formulário Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

Embargos à Execução, para reconhecer como devido o importe de R$ 

12.402,15 (doze mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos), 

atualizado até 20.06.2016, pela Embargante. Isso posto, com suporte no 

acima mencionado, atentando-se para a determinação exarada nos autos 

da recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o 

feito, assim o fazendo nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. 

Expeça-se certidão de crédito pelo importe acima destacado, e intime-se a 

Embargada para retirá-la, a fim de habilitar no juízo competente. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 
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Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON RIBEIRO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1000116-74.2017.811.0013 Parte Exequente: Gleison Ribeiro 

Lopes Parte Executada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. A parte Executada opôs Embargos à Execução alegando que se 

encontra em Recuperação Judicial, que o fato gerador é anterior ao 

pedido, motivo pelo qual se submete aos efeitos da RJ, bem como que a 

multa é indevida, ao final requer a concessão do efeito suspensivo dos 

Embargos à Execução, bem como que seja reconhecido que é devedora 

do valor de R$ 6.120,00. A parte Exequente deixou de manifestar quanto 

ao Embargos à Execução. O que se tem dos autos é que assiste razão 

parcial à parte Embargante. Como se depreende dos autos a negativação 

(ID 4968569) foi realizada em 30.04.2016, ou seja, antes do pedido de 

Recuperação Judicial realizado em 20.06.2016. Assim o crédito se 

submete aos efeitos desta, não cabendo a atualização deste crédito após 

a data do pedido, conforme disciplina o art. 9º, II da Lei 11.101/05. Desta 

feita, reconheço como devido o valor dos danos morais no importe de R$ 

6.120,00 (seis mil cento e vinte reais). Por outro lado, não assiste razão a 

parte Embargante, quanto ao pleito de exclusão da multa por 

descumprimento da determinação para baixa da restrição. Como se vê 

pelos comprovantes anexados a manifestação de ID 20307495, pela 

embargante, a restrição foi baixada em 14.05.2019, ou seja, a negativação 

se manteve por muito tempo depois do trânsito em julgado da decisão que 

determinou que fosse feita a baixa da restrição. Assim, entendo como 

devida a multa, pelo teto fixado na sentença transitada em julgado, no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, bem como JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos à Execução, para reconhecer 

como devido o importe de R$ 9.120,00 (nove mil cento e vinte reais), 

atualizado até 20.06.2016, pela Embargante. Isso posto, com suporte no 

acima mencionado, atentando-se para a determinação exarada nos autos 

da recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o 

feito, assim o fazendo nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. 

Expeça-se certidão de crédito pelo importe acima destacado, e intime-se a 

Embargada para retirá-la, a fim de habilitar no juízo competente. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001518-25.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE FERREIRA SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de ação anulatória c/c repetição do indébito c/c 

reparação de danos morais proposta por JOSÉ FERREIRA SANTOS em 

face de DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS – 

DETRAN. É o suficiente a relatar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Suscita o reclamado DETRAN/GO sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da ação, sob o argumento de que a autuação da infração foi 

realizada pela AGETOP. No entanto segundo a dicção do art. 22 do Código 

de Trânsito Brasileiro, é incumbência do DETRAN a aplicação das 

infrações de trânsito e a emissão dos documentos para quitação das 

respectivas multas, inclusive aquelas autuadas em outras unidades da 

Federação, bem como proceder com o cancelamento dos efeitos 

provenientes. Contudo, mesmo que a situação fosse adversa, o objeto da 

presente ação, inclui, também, a ilegalidade da vinculação da multa à 

emissão do CRLV do veículo, sendo o ato de competência exclusiva da 

referida autarquia estadual. Assim sendo, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva aventada pelo DETRAN/GO. Mérito. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que é proprietária do veículo VW GOL 1.0 

GIV, placa NJN1693, cor preta, Código Renavam 9BWAA05WXAP082560, 

e que em 27/03/2019 ao pagar a documentação de seu veiculo verificou 

que havia uma multa lançada pelo Detran de Goiás, em um município em 

que alega que nunca esteve, e para que não vir a ter problemas futuros 

optou por pagar a multa, requer por tais motivos a restituição do valor e 

danos morais. Em contestação o reclamado alega que apenas detém os 

cadastros dos veículos de seu estado, não implicando na 

responsabilidade pelas multas aplicadas pelos órgãos da esfera municipal, 

estadual e federal. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

analise dos autos, verificasse que o reclamado não se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, pois não anexou nos autos nada que 

comprovasse a legalidade da multa, que o reclamante veio a sofrer, não 

tendo impugnado os fatos alegado pelo autor, entendo acolhimento parcial 

da pretensão autoral. Por tais motivos, entendo pela procedência do 

pedido de restituição do valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e 

dezesseis centavos), com devolução em dobro, acrescido de juros e 

correção monetária. Quanto aos danos morais, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: " Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial e, 

por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à 

parte autora a importância de R$ 130,16 ( cento e trinta reais e dezesseis 

centavos), com devolução em dobro, devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 10/09/2015, a teor do que dispõe 

o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 
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elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003349-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003349-11.2019.8.11.0013. INTERESSADO: LUCINEIA BATISTA DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Ação de Anulatória de ato administrativo quanto a multa 

confiscatória em CDA c/c pedido de antecipação de tutela, proposta por 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA-ME em face de ESTADO DO MATO 

GROSSO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar de Perda de 

objeto Quanto a preliminar de perda de objeto, está não deve prosperar, 

uma vez que se confunde com o mérito, e com ele será analisado, motivo 

pelo qual entendo pela sua rejeição. Mérito Relata a reclamante estar 

sofrendo confisco através de multa por obrigação acessória, e que só 

tomou conhecimento da exação tributária ao ter acesso a certidão de 

divida ativa, por obrigação acessória denominada EFD- escritura fiscal 

digital, que deu a origem a punição excessiva e confiscatória. Sendo está 

CDA nº 20192093963, (de 08/08/2019) – Valor: R$ 21.447,34 (vinte um mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Em 

contestação a reclamada sustenta que por meio da Lei 10.978/2019, a 

norma que estabelecia as penalidades para o descumprimento das 

obrigações principal e acessórias (art. 45) foi revogada, de modo que a 

nova regra (artigo 47-E) que estabelece as novas penalidades reduziu 

sensivelmente o percentual a título de multa. Aduz que tal norma 

considerando o artigo 106, II, CTN, dispõe que a lei aplica-se a ato ou fato 

pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na 

lei vigente ao tempo da sua prática, no entanto a reclamada promoveu a 

retificação da CDA, reduzindo a multa ao valor de R$ 987,05 (novecentos 

e oitenta e sete reais e cinco centavos). Em impugnação a reclamante, 

juntou o pagamento da CDA, com o valor reduzido pela PGE –MT. O STF 

tem orientação de que a proibição constitucional do confisco em matéria 

tributária, expresso, no art. 150, IV, da CRF, deve ser observada, 

igualmente, quando se trate de multa fiscal, cujo quantum não pode 

ultrapassar o valor da obrigação principal. Não se deve validar prestações 

pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até mesmo, 

aniquilem o patrimônio do contribuinte, sob pena de inviabilizar a própria 

atividade produtiva e, via de consequência, a arrecadação do Estado. A 

respeito, anoto os seguintes julgados do STF: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO 

ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER 

SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA 

EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL 

DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE 

TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA 

TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA 

FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO 

DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA – PERCENTUAL DE 25% SOBRE 

O VALOR DA OPERAÇÃO – “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE 

ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO 

CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – OFENSA ÀS CLÁUSULAS 

CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE 

PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE 

ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA 

RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): 

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, Acórdão 

Eletrônico DJe-234 Divulg 27-11-2013 Public 28-11-2013). (Grifei). Pois 

bem.Verifica-se no caso em tela a razão assiste a reclamante, por todo o 

exposto e documentos juntados ao autos, com base na vedação ao 

confisco, posicionou-se, no sentido de que são inconstitucionais as multas 

fixadas em índices de 100% ou mais do valor do tributo devido. Sendo 

assim acolho o pedido autoral pelos fundamentos já expostos. Por fim, 

tendo em vista que no ID. 28084275, a reclamante efetuou o pagamento da 

CDA nº 20192093963, R$ 987,05 ( novecentos e oitenta e sete reais e 

cinco centavos) valor este já reduzido pela PGE-MT entendo já cumprida a 

obrigação. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: declarar a ilegalidade da 

aplicação de multa com o índice de 100% ou mais do valor do tributo, e, 

consequentemente DETERMINAR CANCELAMENTO da CDA nº 

20192093963, em nome da reclamante bem com a exclusão do seu nome 

do rol de devedores do Estado de Mato Grosso. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002824-29.2019.8.11.0013 Reclamante: Maria Auxiliadora 

Alves Silva Reclamado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da incompetência do Juizado 

Especial – Perícia A parte Requerida alega que o juízo é incompetente para 

julgar a presente demanda, uma vez que se faz necessária a realização 

de perícia, todavia, resta evidente que não há complexidade na presente 

demanda, bem como as provas do direito poderiam ser produzidas pelas 

partes, inexistindo motivo declarar este juízo incompetente. Desta forma 

rejeito a preliminar. Da preliminar A parte Requerida alega que há preliminar 

de conexão visto que a parte Requerente ingressou com outras demandas 

contra a empresa reclamada, tendo sido autuadas com as seguintes 

n u m e r a ç õ e s :  1 0 0 2 8 2 3 - 4 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e  s o b  n º 

1002825-14.2019.8.11.0013, todavia, as demandas versam sobre 

descontos com valores diferentes. Desta forma rejeito a preliminar. Mérito 

A parte requerente alega que sofreu o desconto de uma parcela no valor 

de R$ 151,54 (cento e cinquenta um reais e cinquenta e quatro centavos), 

por empréstimo que nunca contratou e não autorizou que fosse efetuado 

por terceiros, assim aduz que os descontos consignados em seu 

recebimento são indevidos. Pleiteia a indenização a título de dano moral em 

razão dos descontos que considera indevidos, bem como a repetição 

indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente. A parte requerida, 

no mérito contesta a parte autora asseverando que os descontos são 

devidos, tendo em vista o contrato originário sob o nº 5035239, qual houve 

a portabilidade com a operação de novo financiamento, conforme 

Formulário Solicitação de Portabilidade (ID 26444767) e contrato acostado 

no ID 26444765, bem como cópia do documento pessoal da parte 

requerente, dessa forma a requerida ao descontar os valores do cartão 

age no seu exercício regular do direito. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação, alegando que o contrato é fraudulento, pois a 

assinatura foi escaneada e pleiteia pela apresentação do contrato original 

em cartório para a realização de perícia, contudo, não há necessidade da 

realização de prova pericial, tendo em vista que junto com os contratos 

houve a juntada de documentos pessoais da parte requerente. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, 

conforme contrato e o Formulário Solicitação de Portabilidade devidamente 

assinado com cópia do documento pessoal da parte requerente e contrato 
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entabulado entre as partes. Deste modo, a afirmação da parte requerente 

de que não realizou a contratação do empréstimo descontado em seu 

recebimento não deve prosperar. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a origem 

do débito e mesmo após a juntada do contrato em contestação a parte 

requerente continua afirmando que não assinou o documento e que se 

trata de fraude, mesmo sem o mínimo de evidencia de que há fraude na 

assinatura do referido contrato. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar os documentos que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar 

de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data 

do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB - SP178033 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002825-14.2019.8.11.0013 Reclamante: Maria Auxiliadora 

Alves Silva Reclamado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da incompetência do Juizado 

Especial – Perícia A parte Requerida alega que o juízo é incompetente para 

julgar a presente demanda, uma vez que se faz necessária a realização 

de perícia, todavia, resta evidente que não há complexidade na presente 

demanda, bem como as provas do direito poderiam ser produzidas pelas 

partes, inexistindo motivo declarar este juízo incompetente. Desta forma 

rejeito a preliminar. Da preliminar A parte Requerida alega que há preliminar 

de conexão visto que a parte Requerente ingressou com outra demanda 

contra a empresa reclamada, tendo sido autuada com a numeração: 

002823-44.2019.8.11.0013, todavia, as demandas versam sobre 

descontos com valores diferentes. Desta forma rejeito a preliminar. Mérito 

A parte requerente alega que sofreu o desconto de 14 parcelas no valor 

de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), cada, por empréstimo que 

nunca contratou e não autorizou que fosse efetuado por terceiros, assim 

aduz que os descontos consignados em seu recebimento são indevidos. 

Pleiteia a indenização a título de dano moral em razão dos descontos que 

considera indevidos, bem como a repetição indébito em dobro dos valores 

cobrados indevidamente. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que os descontos são devidos, tendo em vista o 

contrato originário sob o nº 5035239, qual houve a portabilidade com a 

operação de novo financiamento, conforme Formulário Solicitação de 

Portabilidade (ID 25835653) e contratos acostados no ID 2583651 e ID 

2583652, bem como cópia do documento pessoal da parte requerente, 

dessa forma a requerida ao descontar os valores do cartão age no seu 

exercício regular do direito. A parte requerente deixou de apresentar 

impugnação à contestação, razão pela qual não há discussão quanto a 

legalidade dos documentos apresentados pela parte requerida. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, 

conforme contrato e o Formulário Solicitação de Portabilidade devidamente 

assinado com cópia do documento pessoal da parte requerente e 

contratos entabulados entre as partes. Deste modo, a afirmação da parte 

requerente de que não realizou a contratação do empréstimo descontado 

em seu recebimento não deve prosperar. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem 

antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, 

pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a origem do débito e mesmo após a juntada do contrato em 

contestação a parte requerente continua afirmando que não assinou o 

documento e que se trata de fraude, mesmo sem o mínimo de evidencia de 

que há fraude na assinatura do referido contrato. Desta forma, conclui-se 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com 

deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de guardar os documentos que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a 

preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 
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da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004615-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON POQUIVIQUI AGUILERA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1004615-33.2019.811.0002 Embargante: Ronilson Poquiviqui 

Aguilera Embargado: Claro S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

In casu, aduz a parte requerente que é proprietário de uma motocicleta da 

marca Honda CG 150 Titan, placa KAP 2076, RENAVAM 00890492816, 

chassi 9c2kc08206r839416, ano e modelo 2006 de cor preta. Afirma que 

adquiriu o veículo do Sr. José Antonio Gomes Gouveia em 12.06.2018, 

conforme documento de transferência devidamente preenchido e 

reconhecido firma. Alega que não conseguiu efetivar a transferência do 

veículo, uma vez que está trabalhando na zona rural e não consegue vir 

até a cidade fazer os procedimentos enquanto o CIRETRAN se encontra 

em funcionamento. Assim, requer a liberação da restrição imposta no 

veículo, uma vez que é legítimo proprietário do referido veículo. A parte 

Requerida apresentou contestação afirmando que o veículo foi transferido 

em fraude à Execução, bem como que há má-fé do adquirente, devendo 

ser mantida a penhora e julgado improcedente os pedidos iniciais. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rechaçando os termos 

da defesa. Em análise ao caso denoto que a parte Requerente comprovou 

que adquiriu o bem em 12.06.2018, conforme preenchido no DUT, com 

firma reconhecida na mesma data. É possível constatar ainda pelo extrato 

do DETRANNET acostado no ID 27665538 que a parte Requerente efetivou 

o início da transferência em 09.07.2018, contudo o prazo foi cancelado 

por ter expirado o prazo. Verifico ainda que a Parte Requerida afirma que 

efetivou a intimação do devedor, Sr. José Antônio Gomes Gouveia, 

apenas em 14.10.2019, ou seja, data esta posterior a efetiva venda 

realizada pelo Sr. José Antonio ao Embargante. Desta maneira, resta 

evidente que em Junho de 2018 não havia nenhuma execução que 

impedisse o Sr. José Antônio de vender a motocicleta ao Embargante, bem 

como inexistia qualquer restrição nesta, que tornasse público a existência 

do débito, a fim de cientificar o Embargante quanto a existência do 

processo. Assim, entendo que não houve Fraude à Execução, uma vez 

que inexistia sequer a intimação da Execução à época da venda, bem 

como inexistia qualquer restrição ao veículo, não restando ainda 

comprovada a má-fé da parte Embargante. Neste sentido é o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À 

EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – ÔNUS DO 

QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA – 

FALTA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

– VALIDADE DA ALIENAÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO 

DOMÍNIO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO RESISTIDA 

– ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO EMBARGADO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1452840-SP, JULGADO SOB 

A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 303 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Súmula nº 

375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do 

registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 

adquirente, hipóteses não evidenciadas nos autos. Nos termos do 

Recurso Especial nº 1452840-SP, julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, o embargado responde pelos ônus sucumbenciais quando, 

após ter conhecimento de que o bem sobre o qual recaiu a constrição 

pertence a terceiro, apresentar resistência à desconstituição da penhora. 

(N.U 0029982-07.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) Desta 

forma, assiste razão a parte Requerente, quanto a impossibilidade de se 

efetivar a penhora do bem de sua propriedade. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, determinando que seja excluída a restrição efetivada pelo 

sistema RENAJUD do veículo, motocicleta da marca Honda CG 150 Titan, 

placa KAP 2076, RENAVAM 00890492816, chassi 9c2kc08206r839416, 

ano e modelo 2006 de cor preta. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003491-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL NOVO EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAETANO GOMES OAB - RO3269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1003491-15.2019.8.11.0013 Reclamante: Brasil Novo 

Empreendimentos LTDA Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que 

o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a 

parte requerente que construiu uma subestação de energia na Rodovia BR 

174, com seus próprios recursos e não foi indenizado pela parte 

Requerida. Afirma que despendeu o valor de R$ 34.522,62, motivo pelo 

qual requer que a parte Requerida efetive o ressarcimento deste 

montante. A parte requerida alega em sede de contestação que não é 

obrigada a ressarcir o valor total gasto para construção da subestação, 

conforme disposto nos artigos 40 e 42 da Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Afirma que é seu dever ressarcir apenas o valor referente ao Encargo de 

Responsabilidade da Distribuidora que perfazia o valor de R$ 5.635,25. Por 

estes motivos requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente 

deixou de apresentar impugnação a contestação. No presente caso, 

constato que embora a parte Requerente afirme que a parte Requerida 

deve reembolsar o valor integral gasto para construção da subestação, 

restou comprovado pela parte Requerida que o valor devido no caso é 

apenas do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora, conforme 

determinado nos arts. 37 a 42 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Friso 

ainda que a parte Requerente já havia solicitado o reembolso, tendo a 
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parte Requerida informado o valor que era devido, conforme Termo de 

Restituição de Valores apresentado junto com a inicial no ID 25378013. 

Ressalto ainda que a parte Requerente sequer impugnou a contestação, 

inexistindo discussão quanto aos argumentos da defesa. Assim, entendo 

que a parte Requerente deixou de produzir provas, quanto a 

obrigatoriedade da parte Requerida em ressarcir o valor total da 

subestação, ou que tal condição restou acertada anteriormente. Em que 

pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista 

aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse 

comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Por outra via, constato que a parte 

Requerida confirma que deve restituir o valor de R$ 5.635,25 (cinco mil 

seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), bem como 

verifico que a data agendada para esse pagamento era 19.11.2019, 

conforme carta de ID 25378013. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, para determinar que a parte Requerente 

comprove o pagamento da restituição no importe de R$ 5.635,25 (cinco mil 

seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ou caso não 

tenha feito, efetue o pagamento nos autos, com os acréscimos legais. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002823-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002823-44.2019.8.11.0013 Reclamante: Maria Auxiliadora 

Alves Silva Reclamado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da incompetência do Juizado 

Especial – Perícia A parte Requerida alega que o juízo é incompetente para 

julgar a presente demanda, uma vez que se faz necessária a realização 

de perícia, todavia, resta evidente que não há complexidade na presente 

demanda, bem como as provas do direito poderiam ser produzidas pelas 

partes, inexistindo motivo declarar este juízo incompetente. Desta forma 

rejeito a preliminar. Mérito A parte requerente alega que sofreu o desconto 

de uma parcela no valor de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos), por 

empréstimo que nunca contratou e não autorizou que fosse efetuado por 

terceiros, assim aduz que os descontos consignados em seu recebimento 

são indevidos. Pleiteia a indenização a título de dano moral em razão dos 

descontos que considera indevidos, bem como a repetição indébito em 

dobro dos valores cobrados indevidamente. A parte requerida, no mérito 

contesta a parte autora asseverando que os descontos são devidos, 

tendo em vista o contrato originário sob o nº 5035239, qual houve a 

portabilidade com a operação de novo financiamento, conforme Formulário 

Solicitação de Portabilidade (ID 25834590) e contratos acostados no ID 

25834587 e ID 25834588, bem como cópia do documento pessoal da parte 

requerente, dessa forma a requerida ao descontar os valores do cartão 

age no seu exercício regular do direito. A parte requerente deixou de 

apresentar impugnação à contestação, razão pela qual não há discussão 

quanto a legalidade dos documentos apresentados pela parte requerida. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 

autos documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO, conforme contrato e o Formulário Solicitação de 

Portabilidade devidamente assinado com cópia do documento pessoal da 

parte requerente e contratos entabulados entre as partes. Deste modo, a 

afirmação da parte requerente de que não realizou a contratação do 

empréstimo descontado em seu recebimento não deve prosperar. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à 

empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte 

requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito e mesmo após a juntada 

do contrato em contestação a parte requerente continua afirmando que 

não assinou o documento e que se trata de fraude, mesmo sem o mínimo 

de evidencia de que há fraude na assinatura do referido contrato. Desta 

forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas 

provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis 

que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a 

origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, 

causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o 

Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002165-20.2019.8.11.0013 Reclamante: Helio Mariano da 

Silva Reclamada: Cooperativa De Credito De Livre Admissão De 

Associados Do Noroeste De Mato Grosso - SICREDI NOROESTE MT Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que teve sua cancelada de forma 

unilateral pela instituição financeira sem que lhe fosse esclarecido os 

motivos do cancelamento, fato este que gerou constrangimento ao 

requerente, pois havia sido aprovado a abertura de sua conta e sem justo 

motivo ao bel-prazer cancelaram a sua conta corrente. A parte requerida 

contesta a parte Requerente alegando que o cancelamento ocorreu devido 

a não aprovação como associado na Cooperativa em razão do seu 

histórico de prejuízos causados junto ao Sicredi de Nova Lacerda-MT, 

portanto, o cancelamento de sua conta corrente não se deu ao “bel 

prazer” da Requerida, mas por imposição legal previsto no Estatuto Social 

da cooperativa. Aduz ainda que o documento de FICHA MATRÍCULA E 

PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E 

ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS, ID n. 21260308, trata-se de uma 

proposta de admissão como associado, sujeita à aprovação pela 

Cooperativa Sicredi. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente deixou de apresentar impugnação a contestação. Em se 

tratando de relação de consumo é incumbência do fornecedor, demonstrar 

que tomou todas as medidas para evitar maiores dissabores para o 

consumidor e no contexto dos autos. Denota-se que o requerente não foi 

aprovado pelo Conselho de Administração da Requerida para ingressar no 

quadro de associados em razão da má gestão de sua conta corrente, feita 

junto a Cooperativa Sicredi de Nova Lacerda/MT, conforme se verifica no 

extrato apresentado no ID 30047406. Portanto, apesar das alegações da 

parte requerente de que houve o cancelamento unilateral de sua conta 

corrente sem que lhe fosse informado os motivos para tal fato, observo 

que este foi notificado quanto ao cancelamento de sua conta corrente, 

bem como foi orientado a sacar os valores existentes em sua conta. 

Destaco que é possível o cancelamento unilateral de conta corrente desde 

que o correntista seja previamente notificado, conforme prevê a 

Resolução 2.025 do Banco Central. A propósito, trago precedente da 

Turma Recursal do Distrito Federal: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ENCERRAMENTO 

UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 

2.025/1993 DO BACEN. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CLIENTE. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. 1. A sistemática 

processual civil estabelece que o ônus da prova incumbe a quem alega. À 

parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o 

réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito alegado pela parte autora, conforme o disciplinado pelo artigo 373 

do Código de Processo Civil de 2015. 2. Não logrando êxito a autora em 

provar o seu direito, a sua pretensão não deve ser acolhida. 3. O 

encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, 

mediante notificação prévia do cliente, conforme previsão dos 12 e 13 da 

Resolução n.º 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, constitui exercício 

legal de direito, não configurando ato ilícito, razão pela qual não há, na 

espécie, violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da 

consumidora a ensejar direito à indenização por danos materiais e morais. 

4. No caso de sucumbência recursal, recurso não conhecido, não provido 

ou prejudicado, devida é a majoração dos honorários advocatícios, 

conforme estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. 

Recurso de apelação provido e recurso adesivo prejudicado. (Acórdão 

1122059, 07086541620178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, 

data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Assim, inexistindo qualquer comprovação de que a 

parte Requerente tenha sofrido qualquer abalo a sua honra, inexiste a 

comprovação do ato ilícito capaz de ensejar danos morais. Deste modo 

entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida 

que inexiste ato ilícito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. 

do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1002208-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE BARBOZA DE ASSIS OAB - 629.513.781-49 (REPRESENTANTE)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002208-54.2019.8.11.0013 Parte Embargante: José 

Barboza de Assis Parte Embargada: Gilmar de Carvalho Nogueira Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. - Da inexistência de garantia do juízo O 

Embargante apresentou o presente Embargos à Execução alegando que o 

débito é inexigível, assim requer a improcedência da Ação de Execução 

por Quantia Certa. Em análise do presente Embargos à Execução e Da 

Execução por Quantia Certa, constato que o juízo não se encontra 

garantido, conforme determina o §1º do art. 53 da Lei 9.099/95. Assim, 

resta evidente que o pressuposto para o processamento do presente 

Embargos à Execução não foi cumprido, ou seja, sem a Execução estar 

devidamente garantida, não há como efetuar o julgamento do Embargos à 

Execução. Neste mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do 

Distrito Federal, vejamos: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. INDICAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO 

ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 

PROCURAÇÃO IN REM SUAM. 1. Nos juizados especiais, para a oposição 

de embargos à execução, o Juízo deverá estar garantido com bens 

suficientes para saldar a dívida executada. 2. Na hipótese dos autos, após 

bloqueio insuficiente de valores por meio do Sistema BacenJud, o 

embargante ofereceu bem de terceiro para garantir a execução, o qual foi 

indeferido pelo Juiz de origem. Sobressai dos autos que foram concedidas 

duas oportunidades ao embargante para apresentar outro bem passível de 

penhora, tendo o executado permanecido inerte na última oportunidade. 3. 

Escorreita a sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de 

garantia do juízo. Considerando a procuração outorgada de natureza in 

rem suam pelo executado a terceiro, que instrumentaliza o negócio jurídico 

dispositivo, translativo de direitos, o qual foi aperfeiçoado com a tradição 

do bem, não há como se admitir a sua indicação à penhora pelo 

executado, uma vez que é bem de terceiro, estranho à relação 
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processual. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o 

recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa 

servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 

1136340, 07125168620178070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, 

publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita 

entendo que a presente demanda, não possui as condições da ação, uma 

vez que a parte Embargante não garantiu o juízo, descumprindo 

pressuposto de admissibilidade do feito. Pelo exposto, reconheço a 

carência da ação, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003472-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GS PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1003472-09.2019.8.11.0013 Reclamante: Weder de Lacerda 

Silva Reclamada: Anhanguera Educacional LTDA Reclamada: GS 

Planejamento Empresarial e Educacional LTDA - ME Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Alega a parte requerente que não pode concluir 

a pós-graduação contratada, assim solicitou o cancelamento. Afirma que a 

parte Requerida criou diversos obstáculos, informando que o 

cancelamento somente seria realizado presencialmente, até que, depois 

de muita insistência, em setembro foi enviado o formulário por e-mail e foi 

efetivada a solicitação de cancelamento da pós-graduação. Aduz que 

mesmo depois de cancelado lhe cobraram várias mensalidades, referente 

ao período não cursado, contudo a fim de ver solucionado efetuou o 

pagamento em 10.10.2019, a fim de que a sua restrição fosse baixada. 

Alega que até o dia 22.10.2019 a negativação não havia sido baixada, lhe 

causando muitos prejuízos. Assim, requer a declaração de inexistência de 

débito, a restituição em dobro do valor cobrado a maior, o pagamento dos 

danos materiais e indenização por danos morais. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente do contrato estabelecido entre as partes, o qual 

se trata de débito legítimo, sem maiores indagações ou explicações, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente 

impugnou a contestação em todos os seus pontos. No presente caso 

denoto que, embora a parte Requerente afirme que solicitou o 

cancelamento desde Abril de 2019, não há nenhuma comprovação neste 

sentido. Pelas conversas de WhatsApp anexadas no ID 25328372 é 

possível constatar que a parte Requerente apenas solicitou o 

cancelamento a partir de 10.07.2019, assim não há como declarar como 

ilegal as cobranças das mensalidades referente aos meses de Abril, Maio 

e Junho de 2019, que foram pagas pela parte Requerente em 10.10.2019, 

sendo, por consequência incabível a restituição conforme pleiteada, 

estando desde já rejeitado este pedido. Desta feita, reconheço como 

devidas as três parcelas pagas pela parte Requerente no referido período, 

entretanto, como foi expressado desde Julho de 2019 a intenção de 

cancelamento, reconheço como indevidas todas as demais parcelas 

posteriores que a parte Requerente alega que se encontram em aberto. 

Friso ainda que é devido pela parte Requerente o valor do pagamento da 

multa, no importe de R$ 315,85, em decorrência do seu pedido de 

cancelamento. Entendo que não é cabível o ressarcimento pleiteado pela 

parte Requerente no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente 

aos serviços de contabilidade, uma vez que a negativação ocorreu por 

sua responsabilidade em não quitar as parcelas de abril, maio e junho de 

2019, enquanto não havia solicitado formalmente o cancelamento. Quanto 

ao pedido de dano moral, constata-se que a parte requerida NÃO juntou 

qualquer justificativa ou documento referente o motivo pelo qual houve a 

manutenção do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, depois da quitação das três parcelas quitadas em 

10/10/2019. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos 

são legítimos, constato que é incontroverso a realização de acordo 

extrajudicial, uma vez que a parte Requerida não o nega. Assim caberia a 

parte Requerida efetivar a exclusão da negativação em até 05 dias. Em se 

tratando de relação de consumo é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa o motivo pelo qual 

a inscrição foi indevidamente mantida, o que não logrou fazer a parte 

Requerida, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem 

bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa é que resta 

razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome mantido no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por dívida já paga, sendo a única inscrição em seu 

nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, 

visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de 

lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO EM 

ATRASO. NÃO CONTABILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a 

Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e reparação 

por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos 

de proteção ao crédito, por dívida já adimplida. 2. In casu, não há falar-se 

em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a própria 

consumidora afirma que restou inadimplente quanto à fatura de 

novembro/2011, a qual somente fora paga após a quitação da fatura de 

dezembro/2011. 2 3. A ilicitude, todavia, decorre da manutenção da 

negativação em questão, até junho de 2012, em razão da não 

contabilização do pagamento da fatura de janeiro de 2012. 4. Como se vê, 

a improcedência da ação está fundamentada no fato de que a negativação 

decorre do inadimplemento da fatura de novembro de 2011, e não da não 

contabilização da fatura de janeiro de 2012, cujo pagamento não foi 

contabilizado, haja vista que as faturas posteriores não efetuaram o 

respectivo abatimento. 5. Todavia, a consumidor logrou êxito em 

comprovar, desde a exordial, o pagamento da fatura de dezembro de 

2011, no valor total de R$ 399,41. Como cediço, as faturas de cartão de 

crédito são acumulativas, de modo que, não sendo efetuado o pagamento 

da fatura anterior ou ocorrendo apenas o seu pagamento parcial, o saldo 
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remanescente é incluído na fatura subsequente, com os acréscimos dos 

encargos contratuais (juros rotativos). Dessa forma, comprovando o 

consumidor que quitou integralmente a fatura de dezembro de 2011, o 

débito referente à fatura de novembro também restou automaticamente 

pago. 6. Além disso, o consumidor o quitou integralmente a fatura de 

janeiro de 2012, todavia, não houve o abatimento do valor nas faturas 

subsequentes (fevereiro e março de 2012). 7. A empresa Recorrida 

afirma que a não contabilização do pagamento decorreu da ausência de 

repasse pela instituição bancária arrecadadora. Todavia, tal fato - não 

comprovado - de forma alguma pode ser debitado a cargo da 

consumidora. É que a partir do momento em que autoriza o pagamento em 

qualquer agência bancária, a instituição financeira passa a assumir os 

riscos daí advindos, respondendo solidariamente por eventual falha na 

prestação do serviço pelo banco recebedor, em razão do risco da 

atividade. Desse modo, a culpa pelo ato ilícito deve ser objeto de ação 

regressiva entre as empresas envolvidas, mas sem afetar o direito da 

consumidora, que fora efetivamente prejudicada. 8. O fato é que está 

comprovado nos autos, por meio dos extratos colacionados no Evento 27, 

que a negativação decorrente do inadimplemento da fatura de novembro 

de 2011, paga através da quitação integral da fatura subsequente 

(dezembro/2011) permaneceu no mínimo até junho de 2012, restando 

evidente a falha na prestação do serviço. 9. Dano moral que neste caso é 

in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo 

causado ao Recorrente. 10. Na fixação do montante da condenação a 

título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação 

e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do 

atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 11. Quantum indenizatório 

fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à 

reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da 

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. 12. Sentença reformada. 13. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

117032220128110002/2017, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA, Turma Recursal Única, Julgado em 

05/12/2017, Publicado no DJE 05/12/2017) Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos referente as 

parcelas da pós-graduação de Julho a Setembro de 2019, cobradas da 

parte Requerente, bem como reconhecer como devida a multa por 

rescisão do contrato no importe de R$ 315,85 (trezentos e quinze reais e 

oitenta e cinco centavos) pela parte Requerente à parte Requerida, 

determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito em razão dos débitos aqui litigados, e condenar a parte requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 

26.11.2019 – visto que se trata de relação contratual. Faculto a parte 

Requerida a efetivar a compensação da indenização com o valor da multa 

contratual devida pela parte Requerente, nos termos do art. 368 do Código 

Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004154-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AGUIMAR MOREIRA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSLEI HOXITON DE LIMA 45910170104 (REQUERIDO)

ARR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REQUERIDO)

TRIFRANCE AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT11864-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1004154-61.2019.8.11.0013 Parte Reclamante: Celio Aguimar 

Moreira Azambuja Parte Reclamada: Trifrance Auto Peças LTDA - ME 

Parte Reclamada: ARR Comércio de Peças Automotivas LTDA - ME Parte 

Reclamada: Joslei Hoxiton de Lima 45910170104 Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. - Da Necessidade da Realização de Prova Pericial no 

Veículo: A parte requerente sustenta que o veículo apresentou defeito no 

câmbio, tendo ficado por muito tempo em reparos junto as Requeridas, lhe 

causando diversos prejuízos. Aduz que tentou solucionar o fato 

administrativamente, contudo não logrou êxito. Assim, requer a 

condenação das partes Requeridas ao pagamento de danos materiais e 

morais. As partes Requeridas contestam a demanda, afirmando que é 

necessária a realização de perícia técnica, uma vez que esta é 

imprescindível para verificar se o defeito foi ocasionado, apurando, por 

consequência a responsabilidade pelo fato narrado. Diante deste 

contexto, e analisando-se os documentos dos autos, para um exame mais 

acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, 

indispensável se faz a realização da prova pericial, a fim de que se avalie 

o defeito no câmbio, o que foge da competência dos Juizados Especiais. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Destarte, restando controversa a falha no airbag, 

mostra-se imprescindível a realização da prova pericial que, por envolver 

matéria complexa, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 

impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre 

o assunto: CONSUMIDOR. DISPOSITIVO DE AIR BAG NÃO ACIONADO. 

DEFEITO DE FÁBRICA NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE 

CONSTATAR, COM SEGURANÇA, A RAZÃO PELA QUAL O DISPOSITIVO 

NÃO FOI ACIONADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. 

COMPLEXIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. (Recurso Cível Nº 71004494381, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado 

em 30/10/2013) Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, 

como matéria de ordem pública que é, pode e deve ser reconhecida de 

ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64, do 

CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da complexidade da causa 

pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do 
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procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO EXTINTO a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELLBER SILVA MELO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002867-63.2019.8.11.0013 Parte Reclamante: Paulo 

Machado Partes Reclamadas: Dellber Silva Melo Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. - Da ilegitimidade ativa Alega a parte Requerente que 

alugou uma residência para a parte Requerida e que esta deixou o imóvel 

sem pagar as faturas de água e de energia, assim, assim requer a 

condenação desta ao pagamento dos débitos em aberto. Em análise as 

faturas anexadas nos ID’s 23022478, 23022480 e 23022483, constato que 

as faturas de Água estão em nome de Pamela Suelen Moreira Machado e 

as faturas de Energia estão em nome da parte Requerida, Sr. Dellber Silva 

Melo. Embora conste as observações (anotações por escrito) que as 

faturas foram pagas a parte Requerente não trouxe nenhum comprovante, 

a fim de corroborar que efetivamente as pagou e que sofreu com o 

prejuízo aqui demandado. Assim, resta claro que embora a parte 

Requerente afirme que sofreu este prejuízo com a quitação das faturas 

em nome de terceiros, este não trouxe nenhuma comprovação neste 

sentido. Isto posto, não restou comprovada a legitimidade deste em figurar 

no polo ativo da demanda, para cobrar os pagamentos das referidas 

faturas. Registro, assim a ilegitimidade ativa da parte Requerente para 

figurar no polo ativo da demanda, visto que não pode esta pleitear e 

receber direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC. Pelo exposto, 

reconheço a ilegitimidade ativa da parte Requerente, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001660-29.2019.8.11.0013. INTERESSADO: SIDNEY EDUARDO LOBO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa, 

obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência e / ou tutela de 

evidência, requerendo a progressão de carreira desde o ano de 2012, 

pois alega que passou a ter todos os requisitos conforme a Lei 

Complementar nº 408, de 01 de julho de 2010, ajuizada por EDUARDO 

LOBO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

almejando “sua imediata progressão de carreira a contar do ano de 2012. 

Citado, o reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. 

Afirma a parte reclamante que está apto a progressão de carreira desde o 

ano de 2012, e que possui todos os requisitos curso de Habilitação de 

Oficiais Administrativos da Policia Militar (Requisito inegável que é 

fornecido pela Instituição PMMT), que por motivos outros, houve a inércia 

do Estado e da Instituição em fornecer o respectivo curso. Sendo assim, 

alega ter sofrido prejuízos, com o não fornecimento da progressão 

funcional, que é dever do Estado prover aos seus Servidores. O Estatuto 

dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada 

até a LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A promoção constitui ato 

administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica”. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. Após 

houve a criação da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe 

sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da 

ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato 

Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma 

seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), vejamos: 

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem 

requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no 

posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - 

ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto 

em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Assim, em que pese à parte 

reclamante ter demonstrado o interstício mínimo de tempo, conceito moral e 

disciplinar, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento 

dos demais requisitos indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, 

para fazer jus ao direito pretendido. Assim, não há que se falar em 

ilegalidade do ato praticado pelo requerido. A propósito: (...) Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 
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faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no 

DJE 16/06/2015) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se ainda, que só cabe ao 

Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Embora já tenha 

decidido de forma diversa anteriormente, alterei meu posicionamento e 

comungo dos fundamentos trazidos pela juíza leiga. Desse modo, com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RILZIA CARVALHO FABIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AISI ANNE LIMA TIAGO OAB - MT16657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Processo n.º 1002757-54.2019.811.0013 Parte Reclamante: Rilzia 

Carvalho Fabiani Parte Reclamada: HDI Seguros S.A. Parte Reclamada: 

Cooperativa De Credito De Livre Admissão De Associados Do Noroeste De 

Mato Grosso - SICREDI NOROESTE MT Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Alega a parte Requerente que contratou seguro para seu 

automóvel, Hyundai Elantra GLS, ano 2012/2013, placa OBI 1378/MT, junto 

à Seguradora requerida, por meio da corretora de seguros Sicredi. Em 

11.10.2018, ocorreu um acidente que ensejou na perda total do seu 

veículo, tendo sido aberto o sinistro em 15.10.2018, a seguradora realizou 

a vistoria e tomou a posse do veículo em 17.10.2018, bem como efetuou o 

pagamento da indenização securitária. Acontece que não foi efetuada a 

transferência do veículo para a seguradora junto aos órgãos de trânsito, o 

que acarretou em infração com a perda de pontos na carteira de 

habilitação da parte requerente que era provisória, com isso, não foi 

possível a renovação de sua CNH. Assim, requer a condenação das 

partes Requeridas em danos morais, que seja oficiado ao DETRAN/GO e 

DETRAN/MT à baixa do nome da autora na titularidade do veículo e 

realizado o cancelamento das multas e impostos que por ventura possam 

ter sido lançados em seu nome. A parte requerida SICREDI NOROESTE MT, 

não compareceu à audiência de conciliação que foi realizada em 

18.12.2019, e deixou de apresentar contestação. Em virtude disso, 

DECRETO à REVELIA desta requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95. A parte requerida HDI Seguros S.A. alega que 

a transferência de propriedade do veículo é de responsabilidade do antigo 

dono que deve informar a referida transferência aos órgãos competentes. 

Acrescenta que a multa foi aplicada de forma equivocada pelo DETRAN e 

que ao tomar conhecimento deste fato, ingressou com um processo 

administrativo junto ao DETRAN para exclusão desta do nome da parte 

requerente. Afirma que a responsabilidade pelos fatos narrados é 

exclusiva de terceiro. Assim por inexistir ato ilícito, requer a improcedência 

dos pedidos. Na impugnação a defesa a requerente impugna a 

integralidade da contestação e requer a condenação das requeridas nos 

termos pedidos na inicial. De início constato que apesar de ter sido 

decretado à revelia da parte Requerida SICREDI NOROESTE MT, entendo 

que esta não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, 

uma vez que apenas agiu como intermediária na venda do seguro, e a 

presente demanda visa a responsabilidade da transferência do veículo 

sinistrado, motivo pelo qual reconheço a ilegitimidade desta Reclamada. 

Por outro lado, resta razão a parte Requerente quanto a responsabilidade 

da seguradora em efetuar a transferência do veículo para a sua 

propriedade, pois de acordo com o art. 126, parágrafo único, da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), in verbis: Art. 126. O 

proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá 

requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, 

vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a 

manter o registro anterior. Parágrafo único. A obrigação de que trata este 

artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à 

desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. Desta forma, 

deveria a requerida ter efetuado a baixa ou transferência do veículo junto 

ao órgão de trânsito, pois a seguradora é a responsável por sua 

transferência junto ao DETRAN, a fim de resguardar o segurado de 

qualquer ocorrência posterior a entrega do bem, como ocorreu no 

presente caso. Eis o entendimento da Turma Recursal do Distrito Federal: 

CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FURTADO - 

COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - OBRIGAÇÃO DA 

SEGURADORA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS, IMPOSTOS, SEGURO 

E LICENCIAMENTO DESDE O PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. 

REGISTRO DE FURTO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO 

COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR 

REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de 

litispendência. Relativamente a esta preliminar, observa-se que o processo 

nº 0706874-07.2018.8.07.0018, que tramita perante o 1º Juizado Especial 

da Fazenda Pública do DF, foi movido por MATIAS SERVICOS GERAIS DE 

SEGUROS LTDA em desfavor do DETRAN e Bradesco Auto RE Companhia 

de Seguros, no qual o autor requer a retirada do gravame sobre três 

veículos, dentre os quais o veículo objeto do presente processo (I/JAG J3 
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TURIN de placa JKB-3210/DF). 2. Assim, não há que se falar em 

litispendência quando inexiste identidade de parte, de causa de pedir e 

pedido. O deslinde do processo referido em nada influencia a análise do 

presente feito, uma vez que, além de ostentar como partes pessoas 

distintas, os objetos e causas de pedir dos dois processos também são 

divergentes. PRELIMINAR REJEITADA. 3. Nos casos de roubo/furto de 

veículo, o proprietário deve comunicar o fato ao DETRAN a fim de que os 

encargos administrativos (multas) e tributários (IPVA) não lhe sejam 

imputados nesse intervalo, e bem assim, para que sobre si não recaiam 

suspeitas por ilícitos praticados implicados no veículo. 4. No caso dos 

autos, não há controvérsia de que o veículo foi furtado em 28/10/2014; 

que o autor encaminhou solicitação de indenização e que preencheu o 

DUT em nome da seguradora em 31/10/2014; que a indenização foi paga 

(ID 10761875, 10761880 e 10761894 - Pág. 8/9); e de que o veículo foi 

encontrado em 15/09/2017 na cidade do Novo Gama/GO (ID 10761879). 5. 

Em tal situação a transmissão da propriedade se verifica como efeito do 

cumprimento mesmo do contrato de seguro, em razão do qual o segurado 

é indenizado e a propriedade do auto, se vier a ser recuperado, pertence 

à seguradora. 6. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN 

seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em 

exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, 

há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do 

Consumidor. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização 

pelo furto do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o 

documento necessário à transferência da propriedade tem a legítima 

expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes 

ao negócio de aquisição de veículo furtado, dentre eles a transferência da 

propriedade, quando (e se) encontrado o veículo, a fim de formalizar 

adequadamente a situação registraria do bem objeto do negócio junto ao 

órgão executivo de trânsito. 7. Dito de outro modo: a seguradora que 

assume a propriedade do veículo sub-roga-se no dever de comunicar 

nova titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, que originalmente 

era do vendedor, conforme art. 134 do CTB. 8. Apesar de a transferência 

do bem somente ser possível diante da localização do veículo furtado, os 

tributos incidentes sobre o este são de responsabilidade da seguradora 

desde 31/10/2014 (ID 10761894 - Pág. 9). 9. A alegação da ré de que o 

veículo foi encontrado em 2017 e que a seguradora somente foi informada 

em 2019 não merece prosperar, uma vez que a comunicação ao DETRAN 

deveria ter sido feita pela seguradora quando consolidou no seu 

patrimônio o veículo, após a indenização. Além disso, MATIAS SERVIÇOS 

GERAIS DE SEGUROS afirma no processo 0706874-07.2018.8.07.0018 

que "o veículo foi recuperado na cidade de Novo Gama/GO, pela Delegacia 

de Polícia do Novo Gama, tendo sido posteriormente entregue no dia 

04/12/2017 à seguradora, na pessoa do Sr. MÁRCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, procurador substabelecido da MATIAS SERVIÇOS GERAIS DE 

SEGUROS LTDA, o qual ficou como fiel depositário" (ID 10761917 - Pág. 

12). Dessa forma, mostra-se inverídica a alegação de desídia do ora autor 

em comunicar tardiamente a recuperação do veículo, uma vez que esta foi 

devidamente comunicada à seguradora na pessoa de seus procuradores. 

10. Assim, a princípio, não haveria o que reparar na sentença vergastada. 

Entretanto, nos termos do art. 479 do CPC, na ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem 

a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 11. Com objetivo 

de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte, cabível a 

expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda para 

comunicar àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial é de 

propriedade do recorrente desde 31/10/2014, sendo de responsabilidade 

deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, 

especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro e o IPVA. 12. RECURSO CONHECIDO. 

PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Tão 

somente para convolar a obrigação de transferência do veículo, perante o 

DETRAN-DF, em comunicação de venda. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF 

e à Secretaria de Fazenda Pública do DF dando ciência a estes de que o 

veículo indicado na inicial é de propriedade do recorrente desde 

31/10/2014, sendo de responsabilidade deste os encargos sobre o 

veículo, a partir da referida data, para os efeitos legais. 13. Mantida a 

sentença pelos próprios fundamentos nos demais aspectos da decisão, 

com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95. 14. Sem condenação em custas adicionais e honorários 

advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1215336, 

07016864120198070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira 

Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 

22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora a seguradora afirme 

que as multas ocorreram por falha no sistema do órgão de trânsito, 

observo que não comprovou a solicitação da transferência do veículo 

para a sua propriedade, bem como o procedimento administrativo foi 

protocolado em 19.07.2019, ou seja, após nove meses em que a 

seguradora possui a posse do veículo. Assim compulsando os autos resta 

razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente ficou impossibilitada de renovar sua carteira de 

motorista em razão da infração em data posterior a entrega do bem para a 

seguradora. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Determino ainda que seja oficiado ao 

DETRAN/GO e DENTRAN/MT, para que estes efetuem a transferência da 

infração ocorrida em 26.12.2018 para o nome da Seguradora com a 

exclusão dos pontos no nome da parte requerente. Quanto a 

transferência da propriedade do veículo, objeto da lide, determino que a 

seguradora realize a transferência deste para a sua propriedade. Pelo 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte Requerida 

Cooperativa De Credito De Livre Admissão De Associados Do Noroeste De 

Mato Grosso - SICREDI NOROESTE MT, pelo que JULGO EXTINTO a 

presente reclamação quanto a esta Reclamada, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida em face da parte Requerida HDI Seguros S.A. para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 05.12.2019 – por se tratar de relação 

contratual, bem como que efetue a transferência do veículo objeto da lide 

para a sua propriedade no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício ao 

DETRAN/GO e DENTRAN/MT, para que estes realizem a transferência da 

infração ocorrida em 26.12.2018 para o nome da Seguradora com a 

exclusão dos pontos no nome da parte requerente. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 
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na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001150-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CRISTINA TELES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1001150-50.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: ELIZABETE CRISTINA 

TELES ROSA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos. 

Após, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MURTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000632-26.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO MURTINHO DA SILVA 

REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos, etc. MOTOS MATO 

GROSSO LTDA opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de omissão e contradição, porquanto não foi 

apreciado o pedido de depoimento pessoal do autor e produção de prova 

testemunhal formulado na contestação. A parte embargada se manifestou 

pedindo o não acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. 

DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem 

embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, vislumbro a existência 

do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada é omissa porque não 

decidiu acerca do pedido de depoimento pessoal do autor e produção de 

prova testemunhal, formulado na contestação. Da leitura dos autos 

percebe-se que a prova é necessária para deslinde da controvérsia, e 

sua ausência acarreta prejuízo processual à parte ré, por ferir a ampla 

defesa. Cabe lembrar, outrossim, que o juiz é o destinatário da prova e a 

prova deve ser produzida não só para o juízo de primeiro grau, mas 

também para apreciação em caso de eventual recurso a ser interposto. 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

omissão da sentença, para DECLARAR a nulidade da sentença do ID 

29560587 e DETERMINAR a remessa dos autos à juíza leiga para 

designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento 

pessoal da parte autora e oitiva da testemunha arrolada pela parte ré. 

Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA LACERDA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002023-50.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SISTEMA LACERDA DE 

COMUNICACAO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A opôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

omissão e contradição, porquanto não há prova do pedido de 

cancelamento do contrato e a sentença é ilíquida. É o breve relato. 

DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem 

embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a 

existência do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada não é 

omissa quanto ao ponto discutido, pois nela constou expressamente os 

parâmetros para condenação, e a apuração do valor devido demanda 

apenas cálculos aritméticos. Com efeito, a decisão embargada não é 

contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas maiores e as 

premissas menores nela constantes guardam relação com a conclusão a 

que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que “A contradição que dá 

ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do CPC) é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação. [...] 5. Recurso especial 

improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em verdade, dos argumentos da parte 

embargante se extrai certa insatisfação com a resolução do mérito da 

causa, e assim a pretensão deve ser deduzida pela via recursal 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão embargada. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CARVALHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000185-04.2020.8.11.0013. REQUERENTE: DANIELI CARVALHO DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. DANIELI CARVALHO 

DE ASSIS opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a 
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existência de contradição, porquanto a outra inscrição nos cadastros 

restritivos de crédito é posterior à discutida nos autos, de forma que não é 

aplicável a Súmula 385 do STJ. A parte embargada se manifestou pedindo 

o não acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. 

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, vislumbro a existência do vício aventado. De fato, a 

decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, pois 

afirma que há legítima inscrição preexistente, quando na verdade a outra 

inscrição é posterior ao débito discutido nos autos, conforme documentos 

acostados ao processo. Desse modo, sendo ilícita a inscrição e sendo 

posterior a outra inscrição, mostra-se configurado o dever de indenizar, 

eis que o dano moral é presumido (in re ipsa). Quanto ao valor, entendo 

que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para 

indenização do sofrimento, sem gerar enriquecimento indevido. Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

contradição da sentença, acrescendo a fundamentação supra, e fica o 

dispositivo da seguinte forma: Diante do exposto, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar 

que a reclamada exclua o nome da parte reclamante dos cadastros 

restritivos de crédito SCPC e SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral à 

parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção 

monetária pelo INPC desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde 

a data da inscrição indevida. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003609-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1003609-88.2019.8.11.0013 REQUERENTE: MARIA DA PAZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Intime-se a parte exequente para informar os dados bancários 

para transferência. Determino a liberação de todas as penhoras em 

excesso e restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-67.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA CASSIMIRO CELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000200-67.2020.8.11.0014; Valor causa: R$ 20.144,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51), Liminar]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a impugnação a contestação foi 

protocolada no prazo legal Certifico ainda que procedo a intimação das 

partes para no prazo legal apresentarem as provas que pretendem 

produzir Poxoréu-MT, 27 de abril de 2020 SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000466-54.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000466-54.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida após juntada do laudo pericial, 

proposta por MARIA DAS DORES DOS SANTOS, em desfavor do INSS, 

pugnando pelo restabelecimento de auxílio doença. Narra a parte autora, 

em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária, razão pela qual requer o 

restabelecimento do benefício cessado indevidamente. Requer, ademais, 

sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o 

relato do essencial. Do recebimento da inicial: Presentes os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido 

de gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por 

tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa 

no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 

345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. Sem prejuízo, considerando a necessidade de se realizar perícia 

para averiguar se há a alegada incapacidade, NOMEIA-SE para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante os critérios 

previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[1], devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 
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prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª 

da citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. Ás providências, 

cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001001-17.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

JACI FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001001-17.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JACI FERNANDES 

DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE POXOREU MT Vistos, Certifique a 

secretaria sobre a citação do município, determinada na decisão de ID 

26357673. Acaso ainda não efetivada, cite-se para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar contestação. Face à decisão de ID 30535066, 

intime-se o município de Poxoréu para ciência da referida decisão e para, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), submeter a paciente 

substituída, Jaci Fernandes dos Santos, à consulta de retorno com o 

médico psiquiatra, Dr. Diego Vacari, comprovando-se nos autos no mesmo 

prazo. CITEM-SE e INTIMEM-SE. Decorridos os prazos supra, RETORNEM 

os autos conclusos. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOS REIS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000154-15.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

EDINEY DOS REIS SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Compulsando-se os autos, observo que a 

parte autora aduz ter tido o benefício de auxílio doença negado pelo INSS, 

no entanto, não há provas que corroborem tal alegação. Ante o exposto, 

considerando o entendimento fixado pelo STF no Recurso Extraordinário 

nº. 631.240/MG, chamo o feito a ordem para determinar a INTIMAÇÃO da 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova ou comprove 

ter realizado o requerimento administrativo do benefício ora pretendido 

nesta demanda, sob pena de extinção do processo sem a resolução do 

mérito. No mesmo prazo, junte aos autos prova da condição de segurado 

e do período de carência. Após, CERTIFIQUE-SE o decurso dos prazos e 

REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85707 Nr: 16-31.2020.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado do denunciado Paulo Gomes de Lima, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico) para que, com a máxima urgência, junte aos autos 

identificação civil completa do réu, tendo em vista o parecer do Ministério 

Público adiante transcrito: “MM. Juiz de Direito: Cuida-se de Pedido de 

Revogação da Prisão Preventiva manejado pela defesa de Paulo Gomes 

de Lima, denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei n.º 

10.826/03. Em análise aos autos, verifica-se que um dos fundamentos de 

sua prisão preventiva é o não fornecimento de identidade civil (art. 313, 

§1.º, do CPP). Desta feita, postergando a análise do pedido de revogação 

da prisão preventiva, o Ministério Público requer seja carreado aos autos a 

identidade civil completa do réu Paulo Gomes de Lima. Com a juntada dos 

documentos, por nova vista para manifestação quanto a revogação do 

decreto prisional. Poxoréu, 23 de abril de 2020. Nayara Roman Mariano 

Scolfaro Promotora de Justiça.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000463-02.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

URES RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000463-02.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: URES RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por URES RODRIGUES DE SOUZA, em desfavor do INSS, 

pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra o 

requerente, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 
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obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da verossimilhança do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(matrícula de imóvel rural, comprovante de pagamento de ITR, etc.), os 

quais também instruíram o processo administrativo junto à autarquia. No 

entanto, o conjunto probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de 

cognição abreviada, se concluir pela existência das condições legais 

mínimas para o deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo 

imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. 

Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado trabalhador rural, como 

é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do recolhimento de 

contribuições previdenciárias é benesse que, em contrapartida, exige 

segurança reforçada na aferição dos requisitos para a concessão do 

benefício, em especial do trabalho rural por lapso temporal equivalente ao 

período de carência exigido na normativa previdenciária, sob pena de, 

irresponsavelmente, gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da 

Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades 

ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for 

devido nos termos da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, 

evitando ativismos ou atuações precipitadas, que comprometam 

sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, em última 

análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por consequência, a 

efetivação de direitos quando, de fato, cabível e necessário. Malgrado 

seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, também não há 

indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que implique em risco 

de dano ou ao resultado útil do processo. Acrescente-se por fim que, 

muito embora seja autorizada, pela jurisprudência pátria, a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos) 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, nada 

obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. 

(2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em 

vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência 

de defesa importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o 

disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000381-68.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIRIO ANTONIO GEBERT (REQUERIDO)

IZAIR CELI MILANESI GEBERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000381-68.2020.8.11.0014 Vistos etc. Trata-se 

de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE postulada pela ADM DO BRASIL 

LTDA, em desfavor de TARCIRIO ANTONIO GEBERT e IZAIR CELI 

MILANESI GEBERT, estando todos devidamente qualificados nos autos, 

visando a parte requerente, o afastamento do artigo 49 da Lei de 

Recuperações Judiciais, para que o Juízo determine o sequestro de soja in 

natura que se encontra em poder dos requeridos. A parte autora sustenta 

que formulou contrato de compra e venda com os demandados, no qual 

pagou vultosa quantia pela compra de safras de soja de 2017 a 2020, 

porém, apesar de haverem recebido os valores correlatos, os 

demandados não efetuaram a entrega da soja adquirida pela parte autora, 

motivo pelo qual, esta, ciente da recuperação judicial deferida por este 

Juízo em favor dos demandados, requer o afastamento do dispositivo legal 

mencionado, para determinar-se, independentemente da recuperação 

judicial, o sequestro do produto para cumprimento do contrato. Neste 

sentido, a parte autora afirma que o contrato estava perfectibilizado antes 

da recuperação judicial ser sequer ingressada, motivo pelo qual deve ser 

cumprido pelos devedores, com a entrega dos grãos pactuados, motivo 

pelo qual requer a concessão de tutela antecipada antecedente para 

garantirem o recebimento dos grãos. Antes do Juízo ter ciência deste 

feito, os requeridos compareceram voluntariamente aos autos (evento 

30445732), oportunidade em que alegaram, em linhas gerais, que a 

pretensão dos autores encontra óbice na Lei de Recuperação e Falências, 

uma vez que o deferimento da recuperação judicial suspende a 

exigibilidade de todos e quaisquer créditos pré-existentes. Desta forma, 

requereu o indeferimento da tutela pretendida pela parte requerente, pelo 

que vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o que merece 

registro. Isto posto, fundamento e decido. Como cediço, a tutela cautelar 

antecedente está disciplinada pelo artigo 305 do Código de Processo Civil, 

devendo, para sua concessão, tal qual a tutela antecipada, demonstrar, 

quem a requer, que está presente, nos autos, de forma pré-constituída, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do 

processo, não podendo, ainda, ser a medida irreversível. No caso 

analisado, porém, pelo exame dos fatos argumentados na inicial, bem 

como, examinando a documentação anexada, tenho que há probabilidade 

de direito, uma vez que a própria parte requerida, em sua manifestação, 

reconhece a existência dos créditos sobre os quais se funda, a 

postulação da parte autora. Porém, se está presente a probabilidade do 

direito, não menos verdadeiro é que não está presente o perigo de dano, 

tampouco há, em desfavor da requerente, qualquer risco ao resultado útil 

do processo, assim como, também, o que se vê é que a medida pretendida 

é de difícil reversibilidade prática, uma vez que, determinado o sequestro 

dos grãos, conforme pretendidos, estes, ou serão removidos para um 

armazém indicado pela parte autora, ou permanecerão no local onde 

atualmente se encontram, impossibilitados de serem vendidos até decisão 

de mérito do feito. Inobstante, há que se destacar, igualmente, que a 

medida pretendida apresenta muito maior perigo de dano aos requeridos 

do que à parte requerente, uma vez que estes, em recuperação judicial, 

dependem dos grãos para poder honrar os compromissos que 

foram/serão assumidos na assembleia geral de credores, da qual 

pôde/poderá participar a ora requerente, habilitando seu crédito nos autos 

da recuperação. Há que destacar-se, neste diapasão, que o deferimento 

da medida pretendida tem o condão de esvaziar integralmente o objeto da 

recuperação judicial, pois deixaria o GRUPO GEBERT desprovido de bem 

cuja comercialização se prestará a sanar considerável parte das dívidas 

avolumadas, conforme o plano que será aprovado pela assembleia geral 

de credores. Não menos importante, o artigo 49 da Lei de Recuperação 

Judicial determina de forma textual que estão sujeitos à recuperação 

judicial TODOS os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

estejam vencidos, ou seja, o crédito apresentado pelos ora requerentes 

também está sujeito à recuperação judicial, destacando-se que o 

parágrafo segundo do dispositivo mencionado é cristalino ao determinar 

que “As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as 

condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que 

diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no 

plano de recuperação judicial” (grifei). O que se percebe, neste sentido, é 

que as obrigações anteriores, inclusive, in casu, a apresentada pela ora 

requerente, está diretamente subordinada ao plano de recuperação judicial 

que será traçado pela assembleia geral de credores. Ademais, pelo exame 

do processado, nesta via estreita de cognição sumária, não observo 
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qualquer enquadramento do crédito à qualquer das condições tratadas no 

parágrafo terceiro do artigo 49 do diploma mencionado, única possibilidade 

que permitiria que os créditos não se subordinassem ao plano de 

recuperação. Por fim, não menos importante, a recuperação foi 

recentemente deferida, encontrando-se o GRUPO GEBERT no desfrute do 

prazo de blindagem conferido pelo art. 6º, ou seja, por 180 (cento e 

oitenta) dias nenhum bem essencial à atividade mercantil desenvolvida 

pode ser apreendido, ainda que se trate de bem alienado fiduciariamente. 

Com tais considerações, por entender ausentes os requisitos 

concessores da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido formulado, pelo que 

NEGO a medida cautelar postulada. Aguarde-se o prazo para 

oferecimento do pedido principal. Caso haja o decurso in albis, venham-me 

os autos imediatamente conclusos. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da 

assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000462-17.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON GONCALVES NUNES OAB - MT27175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000462-17.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: ANAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Trata-se a demanda de ação que objetiva o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez em sua integralidade, com pedido de tutela 

provisória de urgência ajuizada por ANAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, 

em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência A parte autora requer a 

concessão de tutela provisória de urgência para fins de determinar à 

autarquia federal o restabelecimento da aposentadoria por invalidez na 

sua integralidade, tendo em vista decisão administrativa que, após 

realização de perícia revisional, decretou a redução gradual do benefício 

até a sua extinção total em 29/08/2018. Pois bem. O Código de Processo 

civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que restaram demonstrados a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. A probabilidade do direito resulta da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante ao cabimento do benefício 

pugnado (carência de 12 contribuições, condição de segurado e 

incapacidade total e permanente). No caso dos autos, a probabilidade do 

direito emerge dos documentos juntados com a inicial, os quais, ao menos 

em sede de cognição sumária, demonstram suficientemente que a 

requerente preenche os requisitos legais para o restabelecimento do 

benefício. Vejamos: Em relação à qualidade de segurada, das provas 

anexadas aos autos infere-se que a requerente esteve em gozo de 

aposentadoria por invalidez até 29/08/2018, o que permite concluir pelo 

preenchimento de tal requisito, face ao disposto no art. 15, I da Lei 

8213/91. Isto porque, mantidas as condições de saúde que ensejaram o 

deferimento inicial do benefício, não há que se falar em perda da qualidade 

de segurado no período transcorrido de agosto de 2018 até o ajuizamento 

da presente ação, pois, segundo entendimento consolidado na 

jurisprudência pátria, o trabalhador que teve cessado indevidamente o 

benefício por incapacidade não perde a qualidade de segurado, enquanto 

perdurar, comprovadamente, a impossibilidade de exercer atividades 

laborativas em decorrência de sua condição de saúde. O período de 

carência, igualmente, foi devidamente preenchido, haja vista o disposto 

acima. Por fim, os relatórios e exames médicos acostados revelam a 

permanência do quadro clínico que ensejou o deferimento inicial da 

aposentadoria por invalidez posteriormente cessada. São uníssonos os 

laudos/atestados emitidos por profissionais da medicina vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde no sentido da incapacidade total e 

permanente da requerente, em razão de patologia ortopédica grave nos 

joelhos e na coluna. Importa ressaltar que, ainda que dúvida exista sobre 

totalidade/definitividade da incapacidade da parte autora, tais critérios 

devem ser interpretados cum grano salis, em cotejo com a análise das 

condições pessoais e sociais do segurado, a fim de se aferir a 

possibilidade efetiva de adaptação em atividades não habituais e retorno 

ao mercado de trabalho (em conformidade com a súmula 47 da TNU). Por 

conseguinte, quanto ao direito pretendido, os documentos mencionados 

são suficientes a corroborar conclusão da verossimilhança das alegações 

constantes na petição inicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 

antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, 

existindo prova inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da 

alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(art. 273, I e II, do CPC/73). 2. É pacífica a orientação jurisprudencial no 

sentido de que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública não se aplica em causa de natureza previdenciária. 3. A prova 

está materializada nos atestados médicos, expedidos por médico da 

Secretaria Municipal de Saúde de Nanuque - MG, dos quais se presume a 

veracidade, e o fundado receio de dano verifica-se da natureza alimentar 

do benefício previdenciário. 4. Assente a jurisprudência desta Corte que 

"para a suspensão do benefício é imprescindível a observância do devido 

processo legal e da ampla defesa, com a produção de nova perícia, que 

constate a recuperação laboral  do segurado."  (AMS 

0009205-75.2008.4.01.3600/MT, Desembargadora Federal Neuza Maria 

Alves da Silva, e-DJF1 24.3.2011 p. 71). 5. Agravo de instrumento 

parcialmente provido tão somente no tocante à reimplantação do benefício 

(auxílio-doença), até a realização de perícia oficial a ser designada pelo 

juízo a quo, que confirme a incapacidade do agravante. (AG 

0074961-92.2010.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 13/09/2016) 

Além disso, patente encontra-se o requisito do periculum in mora, dada a 

natureza alimentar da verba, configurada a possibilidade de demora no 

provimento judicial definitivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, para determinar que a requerida implemente o 

benefício de aposentadoria por invalidez do Sr. ANAIDES PEREIRA DE 

OLIVEIRA no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). INTIMEM-SE as partes para ciência da presente 

decisão e para que manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, a intenção 

de produzir outros meios de prova, apresentando, caso haja interesse, o 

pertinente rol de testemunhas a serem inquiridas em sede de audiência de 

instrução e julgamento. Faça-se constar no termo de intimação da parte 

autora que, em conformidade com a atual jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, eventual reforma da decisão concessiva de tutela de urgência 

em cognição exauriente, implica no dever de restituição das parcelas de 

benefício recebidas. Por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não possuem poderes 

para transigir, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, pugne pela 

realização de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Com fulcro no art. 370 c/c o art. 139, VI, do 

CPC/15, determino a realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, como acima mencionado, a existência ou não de patologia que, 
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efetivamente, incapacite para o exercício da atividade laboral, e em 

havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), considerados os critérios previstos no art. 25 

c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ.Com o agendamento, intimem-se 

as partes, para ciência. FIXA-SE o prazo de 30 (vinte) dias para a 

realização da avaliação médica, e 05 (cinco) dias após o exame para 

juntada do laudo. INTIME-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, bem como 

arguam impedimento ou suspeição, nos termos do art. 465, § 1º do CPC/15 

Com o aporte do referido laudo, retornem os autos conclusos para 

decisão relativa ao pedido de tutela provisória de urgência e intimem-se as 

partes para manifestação sobre o laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do 

respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-12.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000430-12.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

LEONIRIA CURSINO DE ARAUJO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se a demanda de ação que 

objetiva a benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, 

com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LEONIRIA 

CURSINO DE ARAUJO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), em que se aduz, em síntese, que a parte autora preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Como visto, cuida-se de ação em que se 

pleiteia a concessão do benefício de amparo social a pessoa portadora de 

deficiência, em que a parte autora sustenta estar impossibilitada para o 

trabalho, não tendo condições de manter seu próprio sustento ou de tê-lo 

provido pela família, pelo que estariam preenchidos os requisitos exigidos 

pela Lei nº. 8.213 de 1991 e art. 203, V da Constituição Federal. Pois bem. 

O art. 20 da Lei n. 8.742/93 garante benefício de prestação continuada à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade ou mais que comprove não possuir meios de prover a sua 

subsistência nem tê-la provida por sua família, devendo ser levado em 

consideração a renda do cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência 

de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo 

teto. Em complemento, rege o art. 20 da lei 8742/93, que: Art. 20. O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei 

nº 12.435, de 2011) (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019) (Vigência) § 

1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 2o Para efeito de 

concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 

com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) § 3o Considera-se incapaz 

de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 4o O benefício de que trata 

este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 

assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 5o A condição de 

acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito 

do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 

continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 6º A 

concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau 

de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e 

avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 

12.470, de 2011) § 7o Na hipótese de não existirem serviços no município 

de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em 

regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar 

com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) § 8o A renda 

familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo 

requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 

procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. 

(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) § 9o Os rendimentos 

decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão 

computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se 

refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) § 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do 

§ 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 

(dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) § 11. Para concessão 

do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados 

outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo 

familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) § 12. São requisitos para a 

concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) Analisando-se 

detidamente os autos, verifica-se que não há provas suficientes para, 

liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito pugnado, que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito 

no tocante ao cabimento do benefício de prestação continuada (LOAS), 

quais sejam: a) ter mais de 65 (sessenta e cinco anos) ou ser pessoa com 

deficiência; b) ser incapaz de prover seu próprio sustento ou de tê-lo 

provido pela família. Explica-se. Relativamente à suposta deficiência, em 

que pese a juntada de documentos que relatam que a requerente está 

acometida de reumatismo, o que lhe gera, segundo atestado médico 

juntado aos autos, dores difusas e sono não reparador, das provas 

apresentadas, no entanto, não é possível aferir, com a verossimilhança 

que se requer, que a presença de deficiência que enseje o deferimento do 

benefício assistencial, considerado o conceito do Estatuto da Pessoa com 

deficiência: impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas (art. 2º da Lei 13146/15). No que 

toca ao requisito da miserabilidade, igualmente não há provas suficientes, 

eis que a parte apenas apresentou relatórios preenchidos unilateralmente 

perante o INSS, bem como inscrição do cadastro único, o que, por si só, 

não comprova a incapacidade para prover o próprio sustento ou tê-lo 

provido pela família. Em não havendo a probabilidade do direito exigida pelo 

art. 300 do CPC/15, sequer se afere o perigo de demora (periculum in 

mora), posto serem cumulativos os requisitos para a concessão de tutela 

provisória de urgência. Sobreleva esclarecer que o caráter assistencial do 
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LOAS e, por conseguinte, a dispensa de contribuição previdenciária é 

benesse que exige, em contrapartida, segurança reforçada na aferição 

dos requisitos para a concessão do benefício, sob pena de, 

irresponsavelmente, gerar ônus indevido e desproporcional aos Cofres da 

Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir arbitrariedades 

ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício que lhe for 

devido nos termos da lei, por outro, deve agir com responsabilidade, 

evitando ativismos ou atuações precipitadas, que comprometam 

sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, em última 

análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por consequência, a 

efetivação de direitos quando, de fato, cabível e necessário. 

Acrescente-se por fim que, muito embora seja autorizada, pela 

jurisprudência pátria, a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem 

prejuízo da possibilidade de deferimento posterior. Oficie-se a equipe 

multidisciplinar do juiz para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao 

estudo psicossocial na residência da requerente e junte aos autos o 

respectivo laudo/relatório, a fim de aferir a efetiva deficiência, assim como 

a real incapacidade de prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela 

família. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização de perícia 

técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a existência 

ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de 

atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe se esta é 

permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do 

laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com 

cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerados os 

critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. 

Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para que seja o laudo juntado aos autos. Com o aporte de 

ambos os laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, pugne pela realização de audiência 

de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000439-08.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA LEITE DE PAULA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000439-08.2019.8.11.0014. Vistos etc. 

Perlustrando os autos, noto que este feito visa a obtenção de provimento 

judicial para obrigar o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer tratamento 

médico-hospitalar em favor da parte autora. Desta forma, em consonância 

com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, mostra-se patente a 

incompetência deste Juízo, sendo competente o Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, a qual deve: 

“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado”. Assim, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente ação e DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo 

competente da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT. Às providências. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura 

eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000814-09.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LEAL DE MORAES (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000814-09.2019.8.11.0014. Vistos. Em 

consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado”. E no caso dos autos, 

verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO integra o polo passivo da 

demanda, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito, pelo que DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo 

competente da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT. Às providências. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu, data da assinatura 

eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000558-66.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

VANILCE DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000558-66.2019.8.11.0014. Vistos etc. Em 

consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado”. E pelo exame do processado, 

noto que o ESTADO DE MATO GROSSO integra o polo passivo desta 

demanda, motivo pelo qual DECLINO da competência para processar e 
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julgar a presente ação e DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo 

competente da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT. Às providências. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu, data da assinatura 

eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-82.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IZANILDES FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-82.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:IZANILDES 

FERNANDES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

BISPO DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 

22/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, 

SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001068-22.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo id 31543895, intimo a parte 

autora para que no prazo de 05 (cinco) dias impulsione o feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77756 Nr: 527-40.2018.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Vistos,

Trata-se de ação de consignação em pagamento interposta por 

FINANCIADORA BRADESCO S/A em desfavor de MÁRCIA ALIENDES 

LHOPES ME, ambas qualificadas nos autos.

Exposto que a requerida procurou a requerente visando formalizar um 

empréstimo capital de giro, tendo sido dado em garantia o imóvel 

matriculado sob o nº 8.818 do CRI local. O contrato foi pago regularmente 

até junho de 2016, sendo que desde julho de 2016 a requerida não 

efetuou os pagamentos tornando-se inadimplente e, ante os vários meses 

de atraso, iniciaram o procedimento previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97 

com o escopo de tomar o imóvel dado em garantia do empréstimo, 

realizando o leilão e considerando que o valor do imóvel é maior do que o 

débito pugna pela consignação em pagamento do valor remanescente (R$ 

31.574,79).

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 06v/31.

A petição inicial foi recebida e determinado o depósito do valor narrado na 

exordial (vide fl. 45).

Citada, a parte requerida apresentou contestação e reconvenção (fls. 

62/69), oportunidade que discordou dos valores apresentados pela parte 

autora, sob a arguição de que os valor da avaliação do imóvel foi aquém 

da realidade e que, no bojo do processo de revisional foram efetuados 

depósitos na ordem de R$ 12.222,88, cujo valor não foi considerando pelo 

autor.

 Requereu, ao final, a improcedência da ação e, seja a reconvenção 

recebida e processada para fim de condenar o autor ao pagamento da 

diferença do crédito a ser apurado nos autos 1919-49.20178.11.0033, e a 

avaliação do bem ofertado em garantia e levado a leilão.

 Instada, a parte autora apresentou impugnação a contestação e 

contestação à reconvenção (fls. 72/75). Quanto a contestação alegou que 

o réu não arguiu quaisquer das causas descritas no art. 544 do CPC. 

Quanto a reconvenção, preliminarmente expôs ser ela inepta, pela 

ausência de causa de pedir. No mérito, aduziu que não há provas das 

alegadas construções, apenas suposições e ainda a impossibilidade de 

devolução de valores, vez que operada a preclusão.

Intimadas as partes para indicarem as provas que pretendem produzir, a 

autora não manifestou interesse na produção de provas outras (fl. 77). A 

requerida, por sua vez, pela produção de prova pericial e prova oral, 

depoimento pessoal das partes e produção de prova testemunhal (fls. 

78/80).

É o relatório. Decido.

Inexiste, por ora, a possibilidade de extinção do processo (art. 354, CPC) 

ou mesmo de julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC) ou, ainda, de 

julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, CPC), sendo certo 

afirmar que não foi invocada, tampouco existe questão prévia (preliminar 

ou prejudicial) ou processual a ser resolvida, salvo a admissão ou não da 

reconvenção, já que as demais questões suscitadas pelas partes são 

atinentes ao mérito da causa, que passo a apreciar.

 - Da reconvenção

Nos termos do art. 343, do Código de Processo Civil, na contestação, é 

lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, 

conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

 No caso do feito, a parte requerida, ao contestar a pretensão deduzida na 

exordial, apresentou reconvenção, postulando, em síntese, sejam os 

autores compelidos a pagar a diferença a ser apurada na ação Cód. 

71427 – Ação revisional de contrato bancário, e o valor do imóvel levado à 

leilão, a considerar a correta avaliação dele (observando as benfeitorias 

existentes) e, ainda, valores depositados judicialmente no bojo daquela 

ação.

Com efeito, diversamente do sustentado pelos autores, a teses suscitadas 

na reconvenção guardam conexão com a matéria vertida na ação e 

pode-se extrair a causa de pedir e pedido, o que afasta de plano a 

suscitada inépcia.

 Assim, recebo a reconvenção.

Encaminhem-se os autos à Distribuição para que se proceda com a 

anotação acerca da Reconvenção, conforme determina o parágrafo único 

do artigo 286 do Código de Processo Civil.

 - Do saneamento do feito

Procedo, pois, ao saneamento e organização do feito (art. 357, CPC):

As partes estão bem representadas nos autos, não existem nulidades a 

declarar ou irregularidades a sanar, ante a inexistência de vícios.

Sem preliminares ou questões outras pendentes e não havendo questões 

processuais serem sanadas, dou o feito por saneado.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Delimito como questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória 

o valor do imóvel levado a leilão, o dever de ressarcir e seu quantum.

Caberá à parte requerida (reconvinte) o ônus probatório acerca das 

questões de fato.

Atendendo ao pedido da parte reconvinte defiro a produção de prova oral, 

consistente no depoimento pessoal das partes e das testemunhas 

eventualmente arroladas e prova pericial.
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Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 357, § 4º e 450 

do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Saliente-se, por oportuno, que em homenagem aos princípios processuais 

da colaboração e da cooperação processual envolvendo os atores do 

processo (CPC, art. 6º), a regra, no Código de Processo Civil de 2015, é 

que a intimação da testemunha seja providenciada pela parte interessada 

na sua oitiva, sob pena de desistência da inquirição, a teor do artigo 455, § 

§ 1º, 2º e 3º, do Estatuto Processual Civil, verbis:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso 

a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

 § 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa 

desistência da inquirição da testemunha.”

Desta feita, a intimação da testemunha pela máquina judiciária para 

comparecer à audiência e prestar depoimento reveste-se de caráter 

excepcional, somente podendo ser efetivada, a teor do art. 455, § 4º, do 

CPC: (i) quando frustrada a intimação de advogado, (ii) quando sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz, (iii) quando 

figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o 

magistrado o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir, (iv) quando a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública, (v) de testemunha que deve 

ser inquirida em sua residência ou onde exercem sua função (art. 454, 

CPC).

Postergo a designação da audiência para após a conclusão dos trabalhos 

periciais.

Para a realização da perícia visando aferir o valor do imóvel leiloado e 

eventual diferença do valor depositado judicial, nomeio a REAL BRASIL 

CONSULTORIA, localizado na Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 

408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT - e-mail: 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, que deverá ser intimada acerca da 

nomeação para que formule proposta de honorários periciais a ser arcada 

pelo requerido/reconvinte nos termos do art. 95, §1º do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte requerida/reconvinte para se manifestar em 05 dias 

acerca do valor arbitrado (art. 465, §3º do CPC).

O valor deverá ser depositado judicialmente, autorizando o pagamento de 

50% a favor do perito no inicio dos trabalhos, devendo o remanescente 

ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, §4º).

Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos, que 

deverão ser intimados de todos os atos relativos ao trabalho pericial. 

Concedo o prazo de 30 dias para apresentação do laudo respondendo 

aos quesitos a ser elaborados pelas partes. Para tanto, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 dias, formularem quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, caso queiram.

Os assistentes técnicos deverão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 dias após as partes ser intimadas acerca da apresentação 

do laudo pericial, a teor do disposto no art. 477, § 1º, do CPC.

Intimem-se as partes para, no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, 

requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, 

CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 5-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquive-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22680 Nr: 2549-23.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ROSSI HARALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Nelson Rossi Harala em face de Darci Francisco Mocellin, devidamente 

qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 83/87, a 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o acordo de fls. 83/87, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão da presente execução até a sua quitação 

(29 de maio de 2020), nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil, ou manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo único 

do referido artigo.

3. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 3780-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ROSSI HARALA, DARCI FRANCISCO 

MOCELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA. - OAB:5.767/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16011, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, NATASHA DE 

OLIVEIRA MENDES COUTINHO. - OAB:16.445/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências;

a) INTIME-SE, via DJe, a parte Embargante, por meio de seus advogados 

constituídos, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a petição 

de fls. 111/115, que informa acordo entabulado entre os embargados 

Nelson Rossi e Harala e Darci Francisco Mocellin, nos autos da ação 

principal.

b) CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, com ou sem manifestação.

c) Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 4782 Nr: 1785-47.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, MMDF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante do encerramento das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, atendendo ao disposto no art. 72, II, do CPC, nomeio como 

curador especial ao executado citado por edital o ilustre causídico militante 

na Comarca, Dr. SERGIO DRESSLER BUSS, 5.431-A/MT, cuja verba 

honorária a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso fixo no valor de 2 

(dois) URH, isto é, R$ 1.940,24 (um mil, novecentos e quarenta reais e 

vinte e quatro centavos), valor mínimo de referência delineado na tabela 

da OAB/MT [item 18.3, da Tabela XI]. Expeça-se certidão, em caso de 

aceite.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, pessoalmente, o(a) advogado(a) nomeado(a) a parte 

executada, para, em 15 (quinze) dias, manifestar no feito, requerendo o 

que entender de direito.

b) Após, colha-se o parecer ministerial.

c) Cumpridas essas providências, tornem os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-41.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MOISES DA SILVA GUIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000239-41.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciária / 

Restabelecimento Auxílio Doença Requerente: Jesse Moises da Silva 

Guido Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 1. 

Defiro a postulação da parte autora de Id. 25059800, reiterada na petição 

de Id. 30848217, para determinar o imediato restabelecimento do 

pagamento do benefício previdenciário concedido nestes autos – 

auxílio-doença, devendo o benefício vigorar até determinação judicial em 

sentido contrário. Isso porque, conforme declaração de Id. 25059802, o 

pagamento do benefício previdenciário vindicado nestes autos iniciou-se 

em 5-4-2019 e findou-se em 25-10-2019, sem, todavia, nenhuma 

determinação judicial nesse sentido. Destaque-se, por oportuno, que o 

benefício previdenciário foi outorgado na decisão que concedeu a tutela 

de urgência antecipada e, para além de a autarquia ré não ter impugnado, 

a tempo e modo devidos, o provimento antecipatório, não se revela crível a 

cessação automática do benefício sem a realização de perícia, máxime 

quando e, como na espécie, fora judicialmente concedido. Com efeito, a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vaticinou o 

entendimento de que o procedimento denominado “alta programada”, em 

que a autarquia previdenciária, ao conceder o benefício de auxílio doença, 

desde logo e independentemente de nova perícia, fixa prazo para o 

retorno do segurado à atividade laborativa, não encontra respaldo na 

legislação de regência, porque o art. 62, da Lei 8.213/1991, determina que 

o benefício seja mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 

para o exercício da atividade laboral: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO 

DO BENEFÍCIO À MÍNGUA DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

O procedimento conhecido por ‘alta programada’, em que a autarquia 

previdenciária, ao conceder benefício de auxílio-doença, fixa previamente 

o prazo para o retorno do segurado à atividade laborativa, à míngua de 

nova perícia, não encontra respaldo na legislação federal. 2. Em atenção 

ao art. 62 da Lei n. 8.213/91, faz-se imprescindível que, no caso concreto, 

o INSS promova nova perícia médica, em ordem a que o segurado retorne 

às atividades habituais apenas quando efetivamente constatada a 

restauração de sua capacidade laborativa. 3. No que regulamentou a ‘alta 

programada’, o art. 78 do Decreto 3.048/99, à época dos fatos (ano de 

2006), desbordou da diretriz traçada no art. 62 da Lei n. 8.213/91. 4. 

Recurso especial do INSS improvido.” (REsp 1599554/BA, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 

13/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. RACIONALIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO PRÉVIA DE TERMO FINAL PARA 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTA MÉDICA PROGRAMADA ANTERIOR A 

MP 736/2016. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 8.213/91, ART. 62. A 

SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DEVE SER PRECEDIDA DE PERÍCIA MÉDICA. 

PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. AGRAVO 

INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 62 da Lei 8.213/91 é 

taxativo em afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando 

o Segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência, pelo que não se há de presumir 

esse estado de higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por 

simples determinação ou deliberação do Esculápio. 2. Não há que se falar, 

portanto, em fixação de termo final para a cessação do pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença através de uma perícia prévia 

inicial, que ganharia um caráter de prova insofismável, atribuindo à perícia 

características típicas do positivismo filosófico (exatidão, certeza, 

generalidade e previsibilidade), insusceptível de erro ou inadequação à 

verdade. 3. Mostra-se inadmissível a prevalência da celeridade e da 

redução de gastos públicos em detrimento da Justiça e dos direitos 

fundamentais do Trabalhador, na condução das demandas previdenciárias 

em que se busca um benefício por incapacidade. 4. Logo, não há que se 

falar em alta presumida para a cessação do pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, uma vez que a perícia médica é condição 

indispensável à cessação do benefício, nos termos do art. 62 da Lei 

8.213/91, pois somente ela poderá atestar se o Segurado possui condição 

de retornar às suas atividades ou não; além dessa previsão legal, há, 

ainda, a lógica linear comum e o bom sendo que orientam a realidade das 

relações da vida humana e social. 5. Registre-se que a edição da MP 

736/2016, que acrescentou os §§ 8o. e 9o. ao art. 60 da Lei 8.213/91, 

consignando que sempre que possível o ato de concessão do 

auxílio-doença deverá fixar o prazo estimado da duração do benefício, 

sob pena de cessação automática em 120 dias, salvo requerimento de 

prorrogação formulado pelo Segurado, não modifica o entendimento aqui 

fixado e sim reforça a tese aqui apresentada de que tal conduta carecia 

de previsão legal. 6. As questões previdenciárias regem-se pelo princípio 

tempus regit actum, razão pela qual as alterações legislativas, 

especialmente aquelas restritivas de direitos, só serão aplicadas aos 

benefícios concedidos após a sua publicação, o que não é a hipótese dos 

autos. 7. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (AgInt no 

REsp 1601741/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017) Saliente-se, outrossim, 

em deferência à manifestação do INSS de Id. 30820425, que, de fato, o 

artigo 60, § 8º, da Lei 8.213/1991 (incluído pela Lei 13.457/2017), é 

clarividente em determinar que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença deve fixar o prazo final para a duração do benefício. 

Contudo, o referido preceito legal alude a expressão “sempre que 

possível”, a revelar que, em certos casos, a duração do pagamento do 

benefício não poderá ser previamente fixada, bem como que, em se 

tratando de prestação concedida na via judicial, caso destes autos, 

inexiste obrigatoriedade legal para definição do termo final. Ademais, e 

sem adiantar a pretensão inaugural, verifica-se que o autor se encontra 

acometido de esquizofrenia residual (CID 10 F20-5) e esquizofrenia 

paranoide (CID10 F20-0), não sendo possível a este Juízo estabelecer um 

prazo para a cessação do benefício, dada a impossibilidade de um 

prognóstico seguro acerca da reabilitação do requerente para o labor. 

Ainda que não fosse o bastante, conforme exposto pela patrona da parte 

autora (Id. 25059800), não fora possível agendar a perícia administrativa 

visando realizar o pedido de prorrogação do benefício. 2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE o INSS para, 

em 5 (cinco) dias, cumprir a tutela provisória de urgência antecipada 

concedida (Id. 19219558), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) após o sexto dia, devendo o benefício vigorar 

até determinação judicial em contrário. b. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo. Cumpra-se, com urgência. 

São José do Rio Claro (MT), 24 de abril de 2020. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000570-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000570-57.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Alimentos Exequente: J. V. dos S. M., representado por sua genitora 

Adriana Maria dos Santos Executado: Antônio Bruno da Silva Mourão 

Vistos etc. 1. Defiro a postulação do credor de Id. 26367505, pois, de 

acordo com o exequente, não houve quitação integral da verba alimentícia 

executada neste feito. 2. Intime-se o executado para pagar o débito 

alimentar remanescente, provar que já pagou ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de prisão civil. 3. 

Intimem-se e cumpra-se, com urgência. São José do Rio Claro, 27 de abril 

de 2020. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito. (documento assinado 

digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-39.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL VITURINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste nos autos acerca do cumprimento da sentença.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-85.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EROALDO AQUINO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA BEATRIZ SOARES ALVES OAB - RN16240 (ADVOGADO(A))

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO DECISÃO Processo: 

8010213-85.2016.8.11.0033. REQUERENTE: EROALDO AQUINO AMARAL 

REQUERIDO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME, 

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA Vistos, A parte 

executada compareceu ao feito e, efetuando o pagamento do equivalente 

a 30% do valor da condenação, requereu seja autorizado o pagamento de 

forma parcela (seis vezes), vide petição id 29107553. Instada, a parte 

exequente pugnou pelo indeferimento do pedido (id 29256705). É o resumo 

do necessário. Ao analisar o pleito da parte executada pode-se observar 

que não fora demonstrada a ausência de condições para pagar a 

integralidade da dívida. Demais disso, o benefício do parcelamento da 

dívida, disposto no art. 916 do CPC, como medida de estímulo ao 

cumprimento espontâneo das obrigações, é aplicável somente às 

execuções fundadas em títulos extrajudiciais. Outrossim, a pretensão da 

parte executada vai de encontro a expressa disposição legal constante no 

§7º do art. 916 do CPC, verbis: “Art. 916. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7º O disposto neste 

artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Assim, indefiro o pedido 

de parcelamento do débito. No mais, não tendo a parte executada 

efetivado o pagamento integral do débito na forma determinada, deverá 

incidir sobre o montante da condenação a multa de 10% (dez por cento), a 

teor do art. 523, do Código de Processo Civil. Quanto aos valores já 

depositados, defiro o pedido da exequente, no sentido de que seja 

realizado seu imediato levantamento. Expeça-se o competente alvará. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – MT, 27 

de abril de 2020. (Assinado eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000491-44.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

que se manifeste acerca da resposta negativa do pedido de cálculo RPV.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000686-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

que se manifeste acerca da resposta negativa referente ao cálculo RPV.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000519-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARRARA LIPORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARRARA LIPORI OAB - PR77910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 

22489550 e, após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, 

intimando-o para as providências necessárias. Após, certifique e voltem 

conclusos para sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000435-11.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que se manifeste acerca da resposta negativa relativa ao cálculo RPV, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-17.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIVANE MINUSCULI BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que se manifeste acerca da não realização do cálculo RPV, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010093-18.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R DOS SANTOS SOUZA - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 8010093-18.2011.8.11.0033 EXEQUENTE: R. DOS SANTOS 

SOUZA – COMERCIO – ME EXECUTADA: MARIA DO CARMO DA SILVA 

DESPACHO Visto. Intime-se a executada acerca da penhora efetivada nos 

autos, nos termos do art. 841 do CPC. Sem prejuízo, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para que manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

26 de novembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000519-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARRARA LIPORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARRARA LIPORI OAB - PR77910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes exequente e 

executada para que se manifestem acerca do cálculo RPV (ID 31559038).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000510-50.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para que se manifeste acerca do cálculo 

RPV, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000565-98.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca do cálculo RPV, requerendo que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000459-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca do Cálculo RPV, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010690-16.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Indefiro o pedido da parte Exequente no tocante à expedição de 

oficio ao Detran visando a localização do veículo cadastrado no Renajud, 

vez que esta diligência compete à parte que deseja a penhora do bem. 

Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte Exequente 

informe a localização do veículo que deseja recair a penhora e, após, 

voltem para decisão. São José do Rio Claro, 10 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000118-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE BRESAN (EXECUTADO)

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, mormente porque as pesquisas BacenJud e o decurso de 

prazo de intimação da parte executada para pagamento do débito ou 

nomeação de bens à penhora resultou em inércia da devedora, forçoso a 

extinção do feito sem resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente do 

crédito remanescente, no termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 13 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58972 Nr: 743-06.2015.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8117-B/MT

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao 

averiguado ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com 

fulcro e assente no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do 

Código Penal.Com o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as 

baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos.Publique. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro - MT, 22 de abril 

de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 2334-66.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THOMÉ PEDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao 

averiguado JOSÉ THOME PREDIGER, em razão da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro e assente 

no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.Com o 

trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as baixas e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos.Publique. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro - MT, 22 de abril de 2020. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68525 Nr: 131-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do fato imputado ao 

averiguado IMCOL, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro e assente no art. 107, inciso IV, c/c 

art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.Com o trânsito em julgado desta 

decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro - 

MT, 22 de abril de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 3122-46.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA do Juizado Especial Criminal 

para o processo e julgamento da presente, devendo ser encaminhada 

para a Justiça Comum, mediante livre distribuição.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 22 de abril de 2020.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000543-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 

22489550 e, após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, 

intimando-o para as providências necessárias. Após, certifique e voltem 

conclusos para sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000417-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 

22489550 e, após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, 

intimando-o para as providências necessárias. Após, certifique e voltem 

conclusos para sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000421-61.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 

22489550 e, após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, 

intimando-o para as providências necessárias. Após, certifique e voltem 

conclusos para sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000420-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 

14501464e, após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, 

intimando-o para as providências necessárias. Após, certifique e voltem 

conclusos para sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000474-08.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 

22489550 e, após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, 

intimando-o para as providências necessárias. Após, certifique e voltem 

conclusos para sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000333-52.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Intime-se a parte exequente acerca da manifestação do Estado de 

Mato Grosso, ID 31503083, para manifestação, em 5 (cinco) dias. Após, 

cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 30620484 e, 

após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, intimando-o para 

as providências necessárias. Após, certifique e voltem conclusos para 

sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000334-37.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Intime-se a parte exequente acerca da manifestação do Estado de 

Mato Grosso, ID 31503084, para manifestação, em 5 (cinco) dias. Após, 

cumpra-se integralmente as determinações emanadas no ID 30620815 e, 

após a solicitação do pagamento em favor do Exequente, intimando-o para 

as providências necessárias. Após, certifique e voltem conclusos para 

sentença. São José do Rio Claro, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001127-10.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA PINHEIRO KARRU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/O (ADVOGADO(A))

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N. 1001127-10.2019.8.11.0033 AUTOR: KEILA PINHEIRO 

KARRU REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA DESPACHO Visto. 

Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, formulada 

por KEILA PINHEIRO KARRU, em face do MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ. 

Desta feita, intimem-se as partes para que apresente pareceres ou 

documentos elucidativos para elaboração do cálculo da liquidação, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-69.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA APARECIDA SANTOS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PROCESSO N. 1000845-69.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ERCILIA 

APARECIDA SANTOS CUSTODIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por ERCILIA APARECIDA SANTOS 

CUSTODIO, em face do BRANCO BRADESCO, na qual a parte autora 

sustenta que teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer. Tratando de 

matéria exclusivamente de direito, passo a analise do mérito da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no débito no 

importe de R$ 255,58 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 

oito centavos). A autora sustenta a inexistência de débito junto ao Banco 

ré, afirmando que jamais celebrou qualquer contrato com a empresa ré, de 

modo que o débito é indevido. A requerida, por sua vez, afirma que o 

débito é legitimo, acostando cópia da Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo Pessoal, cartão de assinatura, Ficha proposta de abertura de 

conta de deposito pessoa física, acompanhado os documentos pessoais 

da autora, bem como que extratos bancários. (Id. 26161285). Observa-se 

que os documentos acostados pela requerida comprovam a existência do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, já que é nítida a 

semelhança entre as assinaturas apostas nos contratos acostados com 

aquela aposta na procuração acostada na inicial, de modo que a dívida 

existe e deve ser paga pelo consumidor. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE 

PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de 

direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para 

realização de PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no 

CONTRATO é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a 

inicial. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 
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processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-81.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS N. 1000592-81.2019.8.11.0037 REQUERENTE: GENECI MARTINS 

BATISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por GENECI MARTINS BATISTA, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos qualificados nos autos. 

Sustenta a autora que recebe auxilio doença no valor de um salário mínimo 

e reside com mais cinco pessoas em uma residência doada pela 

Administração Pública. Salientou que possui em sua residência apenas 

uma geladeira, uma máquina de lavar roupas, uma televisão e três 

lâmpadas que são acesas somente a noite. Postula, pela conversão de 

conta de energia para baixa renda, bem como indenização pelos danos 

morais suportados. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela 

requerida. 1) Da Incompetência do Juizado Especial Não há complexidade 

da causa para fins de retirar a competência deste Juizado Especial, vez 

que existem documentos aptos ao julgamento independentemente de 

prova pericial a ser produzida. Superada da preliminar, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Concedo à parte autora o benefício da inversão do ônus da 

prova já que presentes os requisitos autorizadores dispostos no artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: relação 

consumerista e hipossuficiência técnica. Destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do CDC, que considera consumidor toda pessoa física ou jurídica 

que adquire produto ou serviço como destinatário final. Dito assim, a 

concessionária requerida responde frente aos prejuízos suportados pela 

parte autora a despeito da inexistência de culpa, cabendo a esta, todavia, 

evidenciar o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do 

fornecedor e os prejuízos alegados, conforme art. 37, §6º do Constituição 

Federal. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Postula a requerente para conversão de sua conta de energia para baixa 

renda. Pois bem. Nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL: “Art. 

4º A distribuidora deve classificar a unidade consumidora de acordo com 

a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, 

ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução. Parágrafo único. A 

distribuidora deve analisar todos os elementos de caracterização da 

unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o 

consumidor tiver direito.” Depreende-se que cabe ao interessado, solicitar 

a sua reclassificação, apresentando informações sobre a natureza da 

atividade desenvolvida na unidade consumidora; por outro, compete à 

distribuidora analisar todos os elementos apresentados, para 

classificação ou reclassificação da unidade, como vistas a definir a tarifa 

a que o consumidor tem direito. Nesse contexto, a Resolução n. 414/2010 

da ANAEEL, estabelece os requisitos para as unidades consumidoras 

sejam classificadas como baixa renda, observe: “Art. 8.º As unidades 

consumidoras serão classificadas nas Subclasses Residencial Baixa 

Renda, desde que sejam utilizadas por: I – família inscrita no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com 

renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo 

nacional; ou II – “idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais ou 

pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social – BPC, nos termos dos arts. 20 e 21 da 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou III – família inscrita no 

Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que 

tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento 

médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, 

equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem 

consumo de energia elétrica. Parágrafo único. “A classificação de que 

trata o caput independe da unidade consumidora estar sob a titularidade 

das pessoas de que tratam os incisos I, II e III.” Assim, vislumbra-se que a 

autora preenche os requisitos necessários para classificação de sua 

unidade consumidora como baixa renda, já que afirma que recebe auxilio 

doença no valor de um salário mínimo e reside com mais cinco pessoas em 

uma residência doada pela Administração Pública. Ademais, denota-se 

que a unidade consumidora da autora já esta cadastrada como baixa 

renda, conforme se observa nas faturas de energia acostados com a 

inicial (Id. 21121784). Assim, faz jus a autora aos descontos incidentes 

sobre a tarifa aplicável nas unidades consumidora de baixa renda, 

previstos na Resolução n. 414/2010 da Anaeel, in verbis: “Art. 110. “A 

TSEE, para os consumidores enquadrados nas Subclasses Residencial 

Baixa Renda, é caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa 

aplicável à classe residencial, excluídos os valores dos componentes 

tarifários previstos na legislação, sendo calculada de modo cumulativo no 

ciclo de faturamento, conforme indicado a seguir: I – para a parcela do 

consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh, o desconto 

será de 65% (sessenta e cinco por cento); II – para a parcela do consumo 

superior a 30 (trinta) kWh e inferior ou igual a 100 (cem) kWh, o desconto 

será de 40% (quarenta por cento); III – para a parcela do consumo 

superior a 100 (cem) kWh e inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) kWh, 

o desconto será de 10% (dez por cento); e IV – para a parcela do 

consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh, não incide desconto.” 

Desta feita, forçoso o deferimento da inicial para determinar que unidade 

consumidora seja classificada como baixa renda, fazendo incidir os 

descontos aplicáveis a tarifa conforme previsto na Resolução da Aneel. - 

Dano Moral No tocante a reparação pelos danos morais, a presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. O dano moral é 

conceituado como a agressão à dignidade humana, uma ofensa ao 

psíquico e moral do ser humano, de modo que, desse conceito conclui-se 

que não basta qualquer contrariedade para configurá-lo, pois é 

necessário que atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. 

Nesse sentido, elucida Flávio Tartuce: “Os direitos da personalidade têm 

por objeto os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo e o que se 

busca proteger com eles são, exatamente, os atributo específicos da 

personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente considerado 

pessoa. Na sua especificação, a proteção envolve os aspectos psíquicos 

do indivíduo, além de sua integridade física, moral e intelectual, desde a 

sua concepção até a sua morte”. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 2009, p. 

163.) Assim, a reparação por danos morais ocorre se do fato imputado, 

pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Desta feita, muito embora as alegações da autora, 

vislumbra-se que a sua unidade consumidora já estava classificada como 

baixa renda. Ademais, também não restou evidenciado que a 

concessionária ré deixou de aplicar os descontos aplicáveis a tarifa 

conforme previsto na Resolução da Aneel. Frisa-se que meros 

aborrecimentos e situações desabonadoras do dia-a-dia não têm o 

condão de configurar lesão à honra ou à intimidade, de modo que não é 

suficiente para gerar qualquer indenização a título de dano moral, sob 

pena de banalizar essa espécie de compensação. A esse respeito, Carlos 

Alberto Menezes Direito e Sergio Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo 

Código Civil – Da Responsabilidade Civil. Das Preferências e Privilégios 

Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, 

explicam que: (...) só deve ser reputado com dano moral a dor, o vexame, 

o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 
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intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, 

mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral (…). 

Dessa forma, resta descaracterizado o dano moral indenizável, não 

assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicial. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

determinar que a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, classifique a unidade consumidora n. 6/1082662-6 como 

baixa renda, fazendo incidir os descontos aplicáveis a tarifa conforme 

previsto na Resolução da Aneel. Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São Jose do Rio Claro/MT, 

15 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-08.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000195-08.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 27 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE SOUZA MELO CASTRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000138-87.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 27 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DESPACHO Processo: 1000561-80.2019.8.11.0059. AUTOR(A): 

MARIA LUCIENE BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL , 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-37.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

“Vistos. Considerando que o D. Magistrado que presidiu a audiência de 

instrução não declarou precluso a apresentação dos memorias em face 

do INSS, bem como, em razão do declínio de competência, determino a 

intimação do INSS, para querendo apresentar os memorias finais, no prazo 

legal. Decorrido o prazo legal, com ou sem os memoriais, faça os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-07.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA URBANO DE ASSUMPCAO MENABO OAB - SP330101 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

OSMAR DE CAMARGO FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000348-07.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher as custas da carta precatória nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ. Vila Rica/MT, 27 de abril de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-81.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDENIR GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 
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1000399-81.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora, para caso 

queira, apresentar a impugnação à contestação, dentro do prazo legal. 

Vila Rica/MT, 27 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-27.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000325-27.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora, para 

querendo, apresentar a impugnação à contestação, dentro do prazo legal. 

Vila Rica/MT, 27 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-82.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, responda ao recurso interposto. ALTO 

GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-94.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, responda ao recurso interposto. ALTO 

GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-95.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO MACHADO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO LEOBET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observarem, com espeque nos princípios da 

proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC). 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-67.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENI CENAIDE DRESSLER SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para que, no prazo de 15 dias, responda ao recurso interposto. ALTO 

GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000338-68.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA POLICIA CIVIL (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO COENE DE SOUZA (AUTUADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AGRIMPIO GONCALVES OAB - MS14654 (ADVOGADO(A))

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. DECISÃO/MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA Vistos. Trata-se 

de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E/OU IMPOSIÇÃO DE 

MEDIDAS ALTERNATIVAS, em favor de BRUNO COENNE DE SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos. Em síntese, sustenta Defesa Técnica 

que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, vez que o 

investigado é primário, possui residência fixa e trabalhava licitamente; que 

não restou demonstrado o perigo da liberdade do acusado. Por fim, 

ressalta a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça tombada sob o 

n.º 62/2020, que sugere a adoção de diversas medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus (causador do COVID-19), 

no âmbito dos sistemas da justiça penal e socioeducativo. (ID 31437933). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido, consoante as razões invocadas em seu parecer anexo (ID 

31499655). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. I - DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Dispõe o art. 310, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá 

conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em 

flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão 

preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a 

prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem. Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto 

remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a 

decisão que decretou a prisão preventiva, proferida no ID 31296194, a 

qual mantenho e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per 

relatione). Senão vejamos: “[...]De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá 

a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação 

policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo 

diploma legal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos 

ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há provas da 

existência do crime, o que se extrai do auto de prisão em flagrante, termo 

de exibição e apreensão de 66.717,54 Kg (sessenta e seis quilogramas, 

setecentos e dezessete gramas e quinhentos e quarenta miligramas) de 

cocaína, auto de constatação preliminar de substância entorpecente 

positivo para a presença de cocaína e boletim de ocorrência (ID 

31260770). No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os 

Policiais Rodoviários Federais José de Carvalho Bastos Filho e Alcindo 

Pereira dos Santos Junior, declaram que em fiscalização de ronda pela BR 

364, KM 59,0, neste município de Alto Garças/MT, num dado momento 

deram ordem de parada ao veículo Renault/Sandero EXP 1.6, cor cinza, 
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placa NRF-6131, quando iniciaram os procedimentos de praxe; que em 

entrevista com o condutor Brunno Coene de Souza, notaram que o mesmo 

se apresentava bastante nervoso, assim como prestava informações 

desconexas às indagações, o que despertou desconfiança de que 

poderia ter algo ilícito no veículo; que diante da fundada suspeita, a equipe 

solicitou ao condutor que se dirigisse até a UOP PRF 202, no KM 48,00 da 

BR 364, onde se intensificou a fiscalização no veículo; que no decorrer da 

atividade policial, lograram êxito em localizar e apreender em fundo falso 

no assoalho do porta malas do veículo, 65 tabletes de substância análoga 

à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 66.650 kg; que diante 

dos fatos, deram voz de prisão em flagrante ao condutor Brunno Coene 

de Souza. Em depoimento, o flagranteado assumiu o transporte da droga, 

declarando que é morador da cidade de Campo Grande/MS, onde nasceu, 

e reside com sua companheira e seu filho de 01 ano e 03 meses de idade; 

que trabalhava em duas escola municipais, exercendo a função de auxiliar 

educacional inclusiva, porém pediu demissão pois estava precisando de 

dinheiro para pagar dívidas, sendo que receberia o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para transportar o entorpecente de Cuiabá/MT a Campo 

Grande/MS; relatou que no ano passado um rapaz, que sabia que estava 

endividado, disse que tinha um jeito de conseguir dinheiro; que começou a 

conversar com ele pela OLX, em cuja plataforma estava oferecendo à 

venda móveis de casa, como geladeira, fogão, etc, e anunciou que seria 

para pagar dívidas; que o “rapaz” sempre ligava com números diferentes; 

que no mês de dezembro se encontrou com o mesmo no mercado Açai, na 

Via Morena, em Campo Grande/MS, e então ficou sabendo o jeito de 

ganhar o dinheiro que ele se referia, qual seja, transportando droga; que 

na conversa supramencionada, ficou acordado que o “rapaz” arrumaria 

um carro para o declarante “fazer o trabalho”, ou seja, o declarante 

pegaria um carro em Cuiabá/MT e transportaria a droga para Campo 

Grande/MS; que em janeiro, se encontraram novamente no mesmo 

supermercado, e o estranho não informou seu nome, somente apelido de 

administrador, dizendo que prepararia um carro para o trabalho e 

prometeu os R$ 10.000,00 (dez mil reais); que no início de fevereiro se 

encontraram e lhe foi entregue o veículo apreendido, que seria transferido 

para o declarante para realização não só de uma viagem, mas de várias, 

enquanto estivesse dando certo, até o declarante alcançar o suficiente 

para saldar suas dívidas; que chegou a assinar o recibo para 

transferência do veículo, só não concluindo pois o Detran fechou devido 

ao coronavirus; que ficou na posse do veículo e sexta-feira, enviaram-lhe 

uma mensagem via whatsapp: “preparar e subir do domingo”; que chegou 

em Cuiabá/MT domingo à noite, e foi para um hotel; que na segunda-feira, 

deixou o veículo no supermercado Açaí de Várzea Grande/MT, com a 

chave no pneu, conforme lhe havia sido instruído, e ao final da tarde 

pegou o veículo no mesmo local e voltou para o hotel, sendo que pela 

manhã do outro dia, deixou Cuiabá/MT com destino a Campo Grande/MS; 

que sabia que havia droga no carro, mas não sabia onde estava 

escondida e nem a natureza; que veio por este trajeto pois pela via 

convencional existem mais barreiras policiais, “ele me instruiu a vim por 

aqui”; que parou em um posto de combustível no centro desta cidade e 

quando estava saindo, foi abordado pela PRF; que viu os policiais 

encontrarem a droga em um fundo falso no porta-malas, “aí que falaram 

que era pasta base de cocaína”; que não recebeu nenhum valor 

adiantado, o dinheiro apreendido, no valor de R$ 72,00 (setenta e dois 

reais) já lhe pertencia; indagado sobre o contato do despachante da 

droga, respondeu não saber, “eu apagava as mensagens e ele sempre 

trocava de número, e quando fazia contato dizia: “eu menino aqui de 

coma” e passava as instruções; que teve contato apenas com essa 

pessoa; que em Cuiabá/MT não conversou com ninguém, apenas deixou o 

veículo e depois o pegou no local indicado; que o celular apreendido já lhe 

pertencia, que não foi cedido pelo distribuidor da droga. Com efeito, o 

fumus comissi delicti, os pressupostos da medida cautelar extrema, 

indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma 

vez que, os policiais apreenderam a substância entorpecente na posse do 

indiciado, em circunstâncias que indicam a traficância, chamando atenção 

a quantidade (66.717,54 Kg - sessenta e seis quilogramas, setecentos e 

dezessete gramas e quinhentos e quarenta miligramas - de cocaína) e o 

modo de camuflagem para o transporte (fundo falso no assoalho do porta 

malas do veículo).No que tange ao periculum in libertatis, insta consignar 

que a decretação da prisão preventiva se mostra conveniente a instrução 

criminal, tendo em vista que o flagrado reside em outro Estado da 

Federação, e resguarda a ordem pública, já que este tipo de ilícito causa 

instabilidade no meio social por ser propulsor de inúmeros outros delitos, o 

que denota a gravidade da conduta.Não se pode olvidar, que o conceito 

de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração 

delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão 

negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade 

efetivamente causado com a prática do delito. Importante ressaltar que os 

elementos constantes do APF não permitem a conclusão de tratar-se de 

tráfico vulgarmente conhecido como “formiguinha”, de menor importância, 

haja vista o modo de agir, adaptação de veículo para transporte de grande 

quantidade de droga para outra unidade federativa. Convém lembrar, que 

o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, prescreve que “A expressiva 

quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública 

para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos 

autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo mais de 

60kg (sessenta quilogramas) de substância entorpecente. Não é o outro o 

entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In 

verbis: EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA 

DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES 

CAUTELARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE 

CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS 

ILICITAS TRANSPORTADAS - PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - 

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT – 2. MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO 

PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À 

PRISÃO - 3. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA - ENCERRAMENTO 

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA 

ORDEM. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - De 

acordo com o Enunciado nº 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas 

desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade 

de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou 

manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social 

da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do 

CPP.2 - Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas 

cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) quando evidenciado o 

potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); 3 – Encerrada a 

instrução criminal, não há se falar em eventual constrangimento por 

excesso de prazo, em conformidade com a Súmula nº 52 do STJ, 

mormente estando, o processo, prestes a ser sentenciado. (HABEAS 

CORPUS CRIMINAL RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018). 

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado 

pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como 

a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), 

consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e a 

conveniência da instrução criminal. Saliento, ainda, que predicados 

pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a 

segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência 

é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.Por 

fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se 

revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.Diante o 

exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNNO COENE DE 

SOUZA, já qualificado nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 

ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO 

PREVENTIVA. [...]” Salienta-se que predicados pessoais favoráveis 

ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em 

face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da 

sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Nesse sentido: [...] é 

assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a 

decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. 

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 

21/05/2019, DJe 03/06/2019). [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais 

como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão 

de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva 

se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua 

custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade 

de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na 

hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 
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21/09/2018). No caso em análise, pugna a Defesa Técnica pela revogação 

da prisão do investigado, também sob o argumento de possível 

propagação do coronavírus (Covid-19), risco eminente de contágio se 

permanecer recluso. Pois bem. Tendo em vista a necessidade de adoção 

de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus 

– Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça publicou a recomendação n. 

62, de 17 de março de 2020, da qual se destaca o artigo 4º, in verbis: “Art. 

4° Recomendar aos magistrados com competência para a fase de 

conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos 

epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do 

vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões 

provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, 

priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas 

responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com 

deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou 

que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em 

estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à 

capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no 

estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas 

cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, 

ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo 

coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 

(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem 

violência ou grave ameaça à pessoa; (...)" A respeito do tema, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, 

entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as 

recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça 

e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco 

c a s o  a  c a s o  ( D i s p o n í v e l  e m 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r N o t i c i a D e t a l h e . a s p ?

idConteudo=439697. Acesso em 20.03.2020). Do cotejo dos autos, 

observa-se que o investigado não se encontra inserido no grupo de risco 

para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, já que o grupo de risco 

compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças 

crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades 

preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de 

saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, 

tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme 

Recomendação n. 62, de 17/03.2020, do Conselho Nacional de Justiça. Há 

de se destacar que, caso o custodiado estivesse inserido no grupo de 

risco, tal fato, por si só, não poderia impor a concessão de liberdade 

provisória, a qual deve ser avaliada caso a caso. Isso porque, a 

Resolução nº 62/2020 do CNJ, conclama à análise do cabimento das 

providências sugeridas, não obrigando o julgador, no caso concreto, a 

conceder liberdade em desconformidade com a Lei. Ressalta-se, ainda, 

que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são 

no sentido de estabelecer o isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar 

os riscos de contaminação do Covid-19. A Nota Técnica Orientativa n. 

02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, dirigida aos gestores das unidades 

prisionais do Estado de Mato Grosso, dentre outras recomendações, 

orienta a reduzir o número de visitantes, a não permitir a entrada de 

pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idade acima de 60 

(sessenta) anos, tudo com o escopo de evitar a propagação do Covid-19 

e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos. Sendo 

assim, a Unidade Prisional está seguindo as recomendações, 

procedimentos e regras dirigidas à prevenção à infecção e à propagação 

do novo coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de 

transmissão do vírus e preservar a saúde dos agentes públicos, pessoas 

privadas de liberdade e visitantes. Cumpre destacar que, nesta Comarca 

de Alto Garças/MT, ainda não foi constatada qualquer situação sintomática 

de contágio, nem mesmo na unidade prisional. E, caso fosse relatada 

qualquer situação neste sentido, os encarcerados receberiam o adequado 

tratamento médico, por meio do Sistema Único de Saúde municipal, como a 

grande maioria dos cidadãos alto-garcenses. Importante consignar que, na 

atual conjuntura, não há que se falar em “superlotação” do 

estabelecimento prisional, posto que é de conhecimento deste Juízo a 

transferência recente de 19 (dezenove) reeducandos para a unidade 

prisional de Rondonópolis/MT, de modo que o número de detidos, hoje, é 

inferior à capacidade instalada. Diante da excepcionalidade que 

vivenciando, mormente a pandemia pelo novo COVID-19, o flagranteado 

demonstrou não só menosprezo às leis repressoras, mas também às 

diretrizes emanadas das autoridades de saúde. Desta feita, em que pese 

o pedido da defesa pela aplicação das medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319 do CPP), tais medidas não se mostram suficientes e 

adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso. Diante do exposto, 

nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do acusado BRUNO COENNE 

DE SOUZA. Conforme a Portaria 57/2020 - CNJ, procedam à inclusão do 

assunto COMPLEMENTAR código 12612, e REMETAM cópia da presente 

decisão à “coordenadoria.corregedoria@tjmt.jus.br. Ciência ao Ministério 

Público Estadual e à Defesa Técnica. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000664-62.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS De ordem superior, em observância as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a oralidade 

aprazada para o dia 06 de MAIO de 2020, salientando que tão logo se 

restabeleça a normalidade de atendimento ao público a audiência será 

REDESIGNADA. ALTO GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-03.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIVALDO RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS De ordem superior, em observância as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a oralidade 

aprazada para o dia 06 de MAIO de 2020, salientando que tão logo se 

restabeleça a normalidade de atendimento ao público a audiência será 

REDESIGNADA. ALTO GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000652-48.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO GASPARELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS De ordem superior, em observância as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a oralidade 

aprazada para o dia 06 de MAIO de 2020, salientando que tão logo se 

restabeleça a normalidade de atendimento ao público a audiência será 

REDESIGNADA. ALTO GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-43.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS De ordem superior, em observância as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a oralidade 

aprazada para o dia 06 de MAIO de 2020, salientando que tão logo se 

restabeleça a normalidade de atendimento ao público a audiência será 

REDESIGNADA. ALTO GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-33.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEFA IVONE VOLPATO GASPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS De ordem superior, em observância as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, CANCELO a oralidade 

aprazada para o dia 06 de MAIO de 2020, salientando que tão logo se 

restabeleça a normalidade de atendimento ao público a audiência será 

REDESIGNADA. ALTO GARÇAS - MT, 27 de abril de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40362 Nr: 1376-11.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, para:

A) DECLARAR a inexistência do débito que ensejou a negativação 

indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

B) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida (ref. 03), tornando definitiva 

a EXCLUSÃO/BAIXA do nome do autor dos órgãos creditícios;

C) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento de indenização por dano 

moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 1% ao 

mês a contar da data do ilícito (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

D) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil;

Em tempo, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 106-15.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, por 

conseguinte, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorário advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil, cuja exigibilidade mantenho suspensa por 05 (cinco) 

anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43226 Nr: 842-33.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, considerando o aporte de novo endereço do 

requerido, IMPULSIONO o feito a parte autora para que realize o preparo 

necessário para a distribuição da CP a ser expedida para Chiapetta/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41387 Nr: 89-76.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR INVESTCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Felipe de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, sob pena dez extinção, considerando que há muito a 

suspensão expirou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48129 Nr: 1024-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte autora, tendo em vista 

as informações acerca de restrição sobre veículos, para que recolha as 

diligências do oficial de justiça necessárias para o cumprimento do 

mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO e REMOÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35579 Nr: 1372-08.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO 

GARÇAS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Fazenda 

Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o requerimento da parte autora (item “b” dos pedidos) e o 

disposto no art. 82, inciso III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento 

da ação, ABRA-SE vista para o Ministério Público, para conhecimento e 

manifestação.
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 Após, TORNEM-ME conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento 

antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35911 Nr: 1555-76.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE O PEDIDO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

confirmar parcialmente a liminar concedida e torna definitiva a obrigação 

de fazer imposta ao requerido, qual seja, ADOTAR, no prazo de 06 (seis) 

meses, as providências administrativas necessárias para proceder à 

inserção de placas de identificação em todas as ruas e avenidas de Alto 

Garças/MT, conforme dispõe o art. 2°, inciso IV da Portaria n° 567/2011 do 

Ministério das Comunicações, sob pena de multa diária no valor de 

1.000,00 (hum mil reais), cuja vigência perdurará até que seja 

efetivamente cumprida a obrigação, ou até que seja atingido o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua reanalise.

 Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem 

condenação em custas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39913 Nr: 1195-10.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, JORGE CORREIA FARIAS 

& CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 (...) 5. Assim, INVERTO O ÔNUS DE PROVA contra as requeridas, as 

quais devem comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo à 

emissão da duplicata, bem como a regularidade do protesto.

6. Em que pese a inversão do ônus da prova, compete à parte autora 

fazer prova da existência dos requisitos configuradores da 

responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito que fundamentem 

a indenização por danos morais, bem como do suposto dano material.

7. Analisada essa questão preliminar, da detida análise dos autos, verifico 

que a relação processual se perfectibilizou somente em relação ao 2º 

requerido (Banco do Brasil).

8. Assim, considerando que restaram frustradas as tentativas de citação 

do 1º requerido JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA – ME, via correios, 

CITE-SE a empresa requerida via Oficial de Justiça, nos termos do art. 249 

do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze dias úteis), consignando-se que, o não oferecimento 

de contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35365 Nr: 1246-55.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar 

inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao 

requerido, para que, providencie o agendamento e realização do exame 

denominado ELETROENCEFALOGRAMA em prol das crianças DAVI 

LUCAS MARTINS, SANTIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e ANA MARIA 

GUILHERME DOS SANTOS, em Hospital Público, ou, em hipótese de 

inexistir o aparato necessário, em Hospital particular, às expensas do 

Poder Público, que detenha o aparato necessário a prestar-lhes o 

tratamento adequado, sob pena de bloqueio das contas públicas em valor 

condizente com os exames em hospital particular, em caso de 

descumprimento.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem 

condenação em custas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57745 Nr: 1612-55.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Lopes dos Santos, Nilvana Barbosa dos Santos, 

CAETANA LOPES DOS SANTOS, MARIA BARBOSA DOS SANTOS 

BRANDÃO, JOÃO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, RONALDO BARBOSA 

DOS SANTOS, VERA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS, MARCIA ALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, sob pena dez extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 271-57.2019.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, Marlene da Silva Trentini, PATRÍCIA 

TRENTINI FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 (...) 7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, nos termos do art. 

485, inciso I c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, por 

conseguinte, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

relativamente ao presente feito.

 8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-30.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSICLEIA RIBAMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010074-30.2016.8.11.0035. REQUERENTE: MARIA ROSICLEIA RIBAMAR 

DA SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTOS, Ante a notícia de cumprimento da obrigação, homologo e 

determino o encerramento do feito, e consequente, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-30.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSICLEIA RIBAMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010074-30.2016.8.11.0035. REQUERENTE: MARIA ROSICLEIA RIBAMAR 

DA SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTOS, Ante a notícia de cumprimento da obrigação, homologo e 

determino o encerramento do feito, e consequente, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000457-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o sistema de recolhimento de diligências 

de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida diretamente no site do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (aba 

Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o fim de intimar a 

parte autora, por meio de seu procurador, a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO TAQUARI, 24 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36835 Nr: 330-73.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERLI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30447 Nr: 1299-30.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrei Tosta Ribeiro, Dejair do Nascimento 

Rodrigues, Marcelino Leobert Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234, ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - OAB:11763/MT, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:MT/10.286

 Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 15 horas, para oitiva da 

testemunha por videoconferência (Ref. 114).

Proceda-se ao agendamento da data e horário junto ao juízo deprecado, 

na forma do Ofício de Ref. 114.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34006 Nr: 114-49.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlani Rodrigues se Sousa Lúcio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

condenar o réu Município de Alto Taquari/MT na obrigação de pagar à 

autora:a)Indenização a título de DANO MORAL, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora calculados segundo o índice de remuneração 

da caderneta de poupança, a partir do evento danoso 

(07/07/2010);b)Indenização a título de DANO ESTÉTICO, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir 

desta data, e acrescido de juros de mora calculados segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso 

(07/07/2010). Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total 

atualizado da condenação.Deixo de condenar a municipalidade ao 

pagamento das custas processuais devido à isenção legal.Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 559-67.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximina Marcelina de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Bernardino Thomé de Souza, 

Espólio de Sebastiana Felício de São José Souza, Laercio Thomé de 

Souza, José Carlos Thomé de Souza, Carlos Thomé de Souza, Onofre 

Thomé de Souza, Alcides Thomé de Souza, Valdecir Thomé de Souza, 

Sandra Regina Pereira de Souza, Marcos Perpétuo de Souza, Maria 
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Tereza Pereira de Souza, Tereza Rosário de Souza, Espólio de Lourdes 

Thomé de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ermes Antonio Ferreira - 

OAB:MG/42658, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória movida por Maximina 

Marcelina de Menezes em face dos herdeiros e sucessores de Bernardino 

Thomé de Souza e Sebastiana Felício de São José Souza, todos 

devidamente qualificados.

Pois bem, conforme decisão de fl. 160, foi chamado o feito à ordem, sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita requerido pela parte autora às fl. 65, 

bem como determinou-se a revogação da nomeação do advogado dativo 

realizado às fls. 63 pelos próprios fundamentos da decisão de fl. 41.

Por fim, determinou-se ainda a intimação pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 05 dias, constituir novo advogado, sob pena de 

extinção do feito, contudo conforme ARs de fls.166-168 a mesma não foi 

encontrada no endereço constante nos autos.

É o sucinto relato. Decido.

Diante das informações acima destacadas, restou demonstrada atitude 

que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do 

processo, a extinção do feito é medida imperiosa.

 No presente caso verifica-se que a parte autora mudou e não informou o 

número de seu novo endereço.

 Pois bem, em que pese constar nos ARs. 166-168, que a requerente se 

mudou, sem informar novo endereço, cabe às partes que litigam em Juízo 

promover o bom andamento do feito, devendo as partes atualizarem seus 

respectivos endereços sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva, conforme disposto no artigo 274, parágrafo único, do NCPC:

 Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais e aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

 Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou de finitiva não tiver sido 

devidamente comunicado ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

 Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

 Sem custas e honorários.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39589 Nr: 1973-66.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Mauri Garbúgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT, RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre as avaliações dos bens 

penhorados, bem como sobre o pedido de adjudicação formulado pelo 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46564 Nr: 409-81.2018.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flávio Neves Costa, Raphael 

Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA QUACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:MS - 

12.179-A, Flavio Neves Costa - OAB:SP/153.447, Raphael Neves 

Costa - OAB:12411-A OAB/MT, Raphael Neves Costa - 

OAB:225061/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a satisfação da obrigação (Ref. 60), declaro extinto o 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Desnecessária a intimação da parte executada.

Transitada em julgado, expeça Alvará para transferência do valor 

depositado (Ref. 60) em favor dos exequentes, na conta bancária 

indicada na petição de Ref. 61.

Após, arquivem-se os autos.

P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 1606-71.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Chela, Cleide Canova Chela, Valtemir 

Guilherme Chela, Vera Nice Chela Federicci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Chela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Tendo em vista a inércia das partes quando intimadas para manifestação 

quanto à produção de provas, o requerimento ministerial de nomeação de 

perito, e por se tratar de processo envolvendo pessoa idosa e questões 

familiares.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 25-60.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Martins Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Diante da cota ministerial de Ref. 83, defiro o pedido de restituição dos 

valores pagos a título de fiança de Ref. 74 e determino a expedição do 

alvará judicial para levantamento do referido valor em favor de Valci 

Martins Alves de Oliveira, devendo o mesmo ser intimado para informar os 

dados bancários para a referida operação.

 Após, uma vez que a sentença de Ref. 62 já transitou em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 527-28.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Sarah Salete 

Kronbauer, devidamente representadas por sua genitora Vânia Aparecida 

Kronbauer, em face de Renato Melquiades Vialle, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O executado mesmo citado/intimado – conforme certidão de fl. 53, não 

realizou o pagamento do débito nem apresentou justificativa – certidão de 

fl. 55.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela prisão civil do 

executado – fl. 61.
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Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.

Além do mais, deixou o prazo para pagamento do débito e justificativa 

escoar mesmo devidamente intimado.

Assim, verificada a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019)

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, decreto a 

prisão civil de RENATO MELQUIADES VIALLE pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. 2.0, incluindo 

em seu bojo o último valor atualizado do débito e a conta para pagamento, 

caso presente nos autos.

Se nesta comarca, encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no 

endereço do executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil 

da circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do 

mandado de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41471 Nr: 782-49.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fauster Silva Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 12:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43354 Nr: 1899-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auzinei José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 12:45 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 564-84.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOARES CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 13:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47173 Nr: 662-69.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Vieira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 14:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 663-54.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Alves da Silva Guedes, Fábio 

Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 14:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48866 Nr: 1576-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 2 de setembro de 2020, às 15:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36025 Nr: 1169-35.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 3 de setembro de 2020, às 14:00 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36056 Nr: 19-82.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Valeiro Rezende - 

OAB:26934/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 3 de setembro de 2020, às 14:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36590 Nr: 249-27.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B-MT

 Considerando as normas do TJMT e CNJ que estabelecem medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA para o dia 3 de setembro de 2020, às 13:30 

horas (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência. 

Intime-se o advogado do réu na forma solicitada na petição de Ref. 65, ou 

seja, por telefone ou e-mail.

Tendo em vista que o réu constituiu advogado particular, revogo a 

nomeação do Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, bem como arbitro 

honorários ao mencionado causídico no importe de 01 (uma) URH, a serem 

custeadas pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000387-35.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA MENDES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE RAFFA FILHO (TESTEMUNHA)

RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JOAO COELHO DOS SANTOS NETO (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE (TESTEMUNHA)

JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA (VÍTIMA)

MIZAEL DA COSTA VALVERDE (TESTEMUNHA)

MARIA LUZIMAR ALMEIDA TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLITES ALBERTO BARBOSA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000387-35.2020.8.11.0092. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

VÍTIMA: JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA TESTEMUNHA: FRANCISCO LIMA 

ALBUQUERQUE, JESSE JHONATA OLIVEIRA VIANA, MARIA LUZIMAR 

ALMEIDA TEIXEIRA, MIZAEL DA COSTA VALVERDE, JOSE RAFFA FILHO, 

THALITA MENDES DE OLIVEIRA, JOAO COELHO DOS SANTOS NETO, 

RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA REU: FLITES ALBERTO BARBOSA 

DA SILVA Diante da inércia do advogado, intime-se o réu pessoalmente 

para manifestar-se nos termos do art. 422 do CPP, no prazo legal, sob 

pena de nomeação de advogado dativo. Por questões de economia e 

celeridade processual, especialmente por se tratar de réu preso, caso 

ainda esteja no juízo deprecado (Londrina/PR), faculto a expedição de 

ofício solicitando o aditamento da precatória para incluir como finalidade a 

intimação ora determinada. ALTO TAQUARI, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 119-95.2020.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - JATAÍ, Ministerio 

Publico Federal - GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilaro Mai, Gleike Aparecido Ferreira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Comunique-se ao juízo deprecante a aceitação da proposta de transação 

penal pelo autor do fato Gleike Aparecido Ferreira Carvalho e a informação 

contida na certidão ref. 14, encaminhando as cópias necessárias.

Devido ao COVID19, postergo a data do pagamento para o mês 

subsequente a normalização do expediente judicial.

Com a comprovação de cumprimento integral nos autos, certifique-se e 

devolva a missiva à origem.

Em caso de descumprimento, certifique-se e proceda a citação do autor 

para apresentação de defesa preliminar.

Intime-se o beneficiário da presente decisão por telefone, no número que 

consta nos autos.

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2020/DF

 O Doutor Antonio Fábio da Silva Marquezini, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Apiacás, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a decisão 

exarada no expediente CIA 0014148- 38.2020.8.11.0000, autorizando o 

tele trabalho para os estagiários do Poder Judiciário; RESOLVE: Art. 1º 

Estabelecer que a partir do dia 23/04/2020, até o término de vigência da 

Portaria-Conjunta n. 281/2020, os estagiários Heloísa Fontana Mota, Bruna 

de Souza Moreira e Luiz Eduardo Nogueira Teixeira, cumprirão jornada de 

trabalho de 06 (seis) horas diárias, de forma remota, realizando as 

atividades de expedições de documentos, sob supervisão e 

acompanhamento do servidor presente na secretaria da vara, devendo 

cada estagiário realizar relatório semanal dos documentos expedidos. 

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se. Apiacás/MT, 24 de 

abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito Diretor do 

Foro

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-53.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES SEVERO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000174-53.2020.8.11.0084. EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: ANTONIO NUNES SEVERO GOMES 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

BRADESCO SAÚDE S.A em face de ANTÔNIO NUNES SEVERO, 

objetivando o recebimento da quantia de R$: 8.575,88 (oito mil, quinhentos 

e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). É o relato do necessário. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não 

recolheu às custas, assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais (artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil), ou, 

juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento 

da distribuição (artigo 290, do CPC). Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Às providências. Apiacás/MT, 27 de abril de 2020. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000183-15.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000183-15.2020.8.11.0084. REQUERENTE: 

ALDENICE LUCAS DA SILVA REQUERIDO: INDECO INTEGRACAO 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

ação de adjudicação compulsória proposta por Aldenice Lucas da Silva 

em face de Integração, Desenvolvimento e colonização (INDECO). É o 

relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora não recolheu às custas, assim, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, do CPC). Deverá ainda, 

no mesmo prazo proceder com a juntada do documento pessoal da 

requerente de forma completa. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Às providências. Apiacás/MT, 27 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000169-31.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR CANDIDO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LEVINO DE OLIVEIRA (REU)

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000169-31.2020.8.11.0084. AUTOR: 

ELIAZAR CANDIDO BARROS REU: APARECIDO LEVINO DE OLIVEIRA, 

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de reintegração de 

posse com pedido de tutela de urgência proposta por Eliazar Candido 

Barros em face de Aparecido Levino de Oliveira e Maria Luiza de Oliveira. 

Aduz em síntese ser possuidor de uma posse medindo 733,00 hectares, 

área desmembrada de uma área maior que media 1.151,02 hectares, 

conforme constam da Escritura possessória lavrada às folhas 027, do 

livro n 005, do Tabelionato de Apiacás em 12 de dezembro de 2012, que 

foi adquirido os direitos possessórios de Jose Raimundo Pinheiro. Após ter 

tomado posse da referida área tomou conhecimento que tinha alguns 

litígios com vários posseiros, com algumas ações possessórias ajuizadas, 

para não criar atrito com ninguém, reuni-os e em comum acordo, abriu mão 

de uma parte de sua área onde tinham litígios, ficando tão somente com a 

área de 733,00 há e que o único posseiro que ficou dentro da área foi o 

Srº Júlio Moreira, o qual detém cerca de 05 (cinco) alqueires. Que em 

25/03/2013, vendeu uma área de 23 (vinte e três) alqueires para seu filho 

Eliazar Junior, fazendo divisa com a área do Sr., Júlio e, que o requerido 

aproveitando-se fragilidade do Sr Júlio, montando um trama com o intuito 

de ficar com a posse do mesmo, construiu um barraco e passou a morar 

ao lado da residência de Seu Júlio, cortando varias divisas dentro da área 

do requerente, induzindo ainda o Sr Júlio com promessas que iria lhe 

cuidar, trazendo o mesmo para cidade de Apiacas, convencendo-o a lhe 

fazer a doação da posse da terra de uma área de mais de 40 (quarenta) 

alqueires. Relata ainda que seu propôs ação de interdito proibitório, no 

entanto, foi julgado extinto com julgamento do mérito, ficando expresso 

que o requerido Aparecido Levino de Oliveira, nunca teve posse naquela 

área, que a posse pertence a Júlio Moreira Ramos, porém, este voltou 

para dentro da área cometendo crimes ambientais, o qual foi preso em 

flagrante juntamente com outras pessoas e, em razão destes fatos, 

temendo que seu filho cometesse algum enfrentamento físico com o 

requerido, achou por bem rescindir o contrato de compra e venda, lhe 

devolvendo o numerário pago e ficando com a área. Em razão disso 

pugnou pela deferimento liminar do mandado de reintegração de posse. A 

inicial veio instruída com documentos. Em decisão de id: 31311603, foi 

determinada a intimação do requerente para manifestar sobre a ocorrência 

de litispendência com os autos de código: 50854). Em petição de id: 

31353013, o requerente apresentou os argumentos lançados à inicial, 

informando que não havia mais o que falar nos autos de interdito, uma vez 

que a sentença foi mantida em sede de julgamento de apelação. É o relato 

do necessário. Decido. Nos termos do artigo 558, do CPC/2015, ajuizada a 

demanda em menos de ano e dia da suposta turbação/esbulho, ou seja, 

ação possessória de força nova, esta deverá seguir o procedimento 

especial de manutenção, ou, reintegração de posse: Art. 558. Regem o 

procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. 

Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não 

perdendo, contudo, o caráter possessório. Informa o requerente que o ato 

espoliativo se deu em 23/10/2019, ou seja em menos de ano e dia da 

propôs, restando portanto a concessão da tutela. A par disso, para o 

deferimento liminar em ação possessória, mister se faz a comprovação 

dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, cujo ônus recai sobre a parte 

requerente: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do 

esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois bem. A 

liminar não merece acolhimento. No caso em tela, o requerente ampara sua 

pretensão na existência de escritura pública de transmissão de direitos 

possessórios, o qual figura-se na qualidade de cessionário de uma área 

de terra de 1.151,02 há, datado de 12/12/2012 e, distrato de instrumento 

particular de compra e venda de área de 23 alqueires outro vendida à seu 

filho e, que estaria suspostamente sendo invadida pelo requerido. Da 

analise aos autos, verifica que tramitou nesta comarca ação de interdito 

proibitório proposta pelo filho do requerente (Elizar Junior), alegando a 

existência de esbulho na mesma área objeto da presente ação, cuja 

pretensão fora julgada improcedente em virtude da ausência de 

comprovação da posse. Ademais, verificou-se nos autos de interdito que 

a posse existente na área era exercida pela pessoa de Sr. Júlio e que o 

requerido encontrava-se lá por liberalidade do possuidor. É dizer que o 

termo de distrato e escritura pública de transmissão de direitos 

possessórios não são suficientes para constituir a posse, pois, a simples 

existência de tais documentos não comprovam, por si só, a existência de 

posse do imóvel, uma vez que esta é analisada por meio de atos que 

exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não 

meramente jurídica, que possa ser conferida por simples ato de cessão de 

direitos. Neste sentido, vejamos as disposições dos artigos 1.196 e 1.210, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 684 de 935



§ 2º, do Código Civil: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse 

em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência 

iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...) § 2o Não obsta à 

manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de 

outro direito sobre a coisa. Nesse sentido colaciono o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA LIMINAR. POSSE ANTERIOR 

NÃO COMPROVADA. 1) Para a concessão da liminar possessória, a parte 

autora deve comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do 

esbulho, atestando ação de força nova, e a perda da posse, consoante 

os requisitos dispostos nos artigos 926 e seguintes do código de 

processo civil, requisitos não preenchidos pela autora, sendo de rigor o 

indeferimento da liminar. 2) Agravo provido. (TJ-AP; Proc 

0001630-14.2015.8.03.0000; Câmara Única; Relª Desª Stella Ramos; Julg. 

16/02/2016; DJEAP 22/02/2016; Pág. 22) – Grifo nosso Em outras 

palavras, a parte autora não logrou êxito em demonstrar sua posse sobre 

a área litigiosa. Não aportou aos autos documentos suficientes, tão pouco 

comprou a perda da posse em decorrência do ato praticado pela parte 

requerida, não juntando, sequer, fotos do suposto esbulho. Além disso, 

verifico que, quando da suposta turbação, ou seja, 23/10/2019, conforme 

narrado na exordial, a área objeto da presente demanda ainda pertencia 

ao Eliazar Junior (filho), haja vista que o instrumento de distrato data-se de 

20 de janeiro de 2020, ou seja, o ora requerente não detinha a posse 

sobre o imóvel. Outrossim, para o deferimento da liminar em posse velha, 

deve ser observado os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Sobre 

a tutela de urgência, o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a PROBABILIDADE DO DIREITO e o PERIGO DE DANO OU O 

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Inobstante, tenho que não 

restaram comprovados os requisitos ensejadores da tutela de urgência ao 

caso em tela, por não vislumbrar a presença do fumus boni iuris, o que 

determina a necessidade de dilação probatória. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO 

DO PEDIDO LIMINA – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA - ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA – CABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS – ENTRADA CLANDESTINA NO IMÓVEL E PERMANÊNCIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se trata de 

posse velha “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é 

possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força 

velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a 

serem aferidos pela instância de origem.” (STJ - AgInt no AREsp: 1089677, 

DJe 16/02/2018). (N.U 1009918-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 

21/10/2019). Sendo assim, entendo que não foram preenchidos os 

requisitos necessários para deferimento do mandado liminar de 

reintegração de posse, uma vez que ausente comprovação de posse 

anterior exercida pela requerente. Deixo consignado, contudo, que esta 

decisão denegatória tem caráter cognitivo precário, não produzindo 

qualquer efeito na decisão final. Ex positis: Não tendo a parte autora 

comprovado estarem preenchidos os requisitos dos artigos 561 e 330 do 

CPC/2015, INDEFIRO a liminar e tutela pleiteada. Cite-se a parte requerida 

de, para contestar a ação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 564 

do CPC. Apresentada a contestação, vista a parte autora para impugnar 

em igual prazo. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento antecipado da lide, designação de audiência 

ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Apiacás, 27 de abril de 2020. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI 

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 06/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma Lei:

 CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o Plantão 

Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso nos finais de semana e feriado, bem como no plantão semanal;

 RESOLVE:

 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos servidores da Comarca 

de Araputanga durante o plantão judiciário semanal, finais de semana e 

feriados do mês de Maio/2020:

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR TELEFONE

SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA

01 Feriado Marcos André da Silva Stephany Cristian França Ramos (65) 

99607 8261 Cristiane P. Nunes Pereira

02 e 03 Final de Semana Marcos André da Silva Stephany Cristian França 

Ramos (65) 99607 8261 Cristiane P. Nunes Pereira

04 a 08 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Gilson M. dos Santos

09 e 10 Final de Semana Italo Osvaldo Alves da Silva Keyla Maria Pains de 

Oliveira (65) 99958 8972 Gilson M. dos Santos

11 e 12 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Marcilio da Silva Seba

13 Feriado Italo Osvaldo Alves da Silva Eliana M.M. de Oliveira Caravier 

(65) 99923 2121 Marcilio da Silva Seba

14 e 15 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Marcilio da Silva Seba

16 e 17 Final de Semana Marcos André da Silva Mario Henrique de 

Almeida (65) 99625 5727 Marcilio da Silva Seba

18 a 22 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Roberto Carlos R. dos Santos

23 e 24 Final de Semana Lilian Bartolazzi Laurindo Maria Sônia Duarte 

Viana (65) 99629 8543 Roberto Carlos R. dos Santos

25 a 29 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Cristiane P. Nunes Pereira

30 e 31 Final de Semana Elmo Lamoia de Moraes Juscenil Alves de Arruda 

Souza (65) 99667 5301 Cristiane P. Nunes Pereira

 Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições contidas na CNGC e no Provimento nº 

17/2019-CM.

 Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

Publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico

 Art. 4º. A presente portaria deverá ser afixada em local visível para 

divulgação.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Araputanga-MT, 17 de abril de 2020.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte RECLAMANTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme calculo da contadoria 

judicial. Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha 

comprovado nos autos o adimplemento das custas devidas, serão 

tomadas as providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa. 

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 
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juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SCHNEIDER POVOACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte RECLAMANTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme calculo da contadoria 

judicial. Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha 

comprovado nos autos o adimplemento das custas devidas, serão 

tomadas as providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa. 

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte RECLAMANTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme calculo da contadoria 

judicial. Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha 

comprovado nos autos o adimplemento das custas devidas, serão 

tomadas as providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa. 

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIENE PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte RECLAMANTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme calculo da contadoria 

judicial. Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha 

comprovado nos autos o adimplemento das custas devidas, serão 

tomadas as providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa. 

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000929-55.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PIVETTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000929-55.2019.8.11.0038 REQUERENTE: SUELI PIVETTA DA SILVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – 

NCPC, art. 719 e ss. – em que a parte interessada SUELI PIVETTA DA 

SILVA pugna, entre pedidos outros, pela concessão da assistência 

judiciária gratuita e para que lhe(s) seja autorizado “que a A Operadora e 

Assistência técnica Autorizada da fabricante do aparelho, ora SAMSUNG, 

proceda com o desbloqueio do aparelho Galaxy J7 Prime 2/ SM 

–G611MT/DS 32 GB, MEI1: 357104093142031 / MEI2: 357105093142038, 

de maneira que os arquivos internos de fotos sejam recuperados de 

maneira incólume”, que afirma existente em nome do de cujus WERIK LUIS 

DA SILVA NETO. Narra que seu filho faleceu, o aparelho celular que 

possui registros fotográficos é bloqueado/protegido por senha, assim 

como o desbloqueio apenas poderia ser realizado pela assistência técnica 

autorizada do fabricante. Por verificar que a petição inicial não preenchia 

os requisitos, porque deveria ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, apresentando defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinei a 

intimação da parte interessada, através de seu(s) advogado(s), para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial e trouxesse a 

ausente prova, sob pena de indeferimento e extinção – NCPC, art. 321, 

caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, III c/c NCPC, art. 485, I. A parte 

peticionou no sentido de “que antes da propositura da presente demanda 

a autora já havia buscado todos os meios possíveis para realizar o 

desbloqueio, a assistência técnica do aparelho ( SAMSUNG) apenas 

coloca à disposição do cliente a ferramenta de “hard reset”, que “apaga 

todos os dados”, como também “restaura os padrões de fábrica” o 

aparelho submetido a este comando. Ou seja o aparelho submetido ao 

HARD RESET terá todos os dados e arquivos internos apagados. 

Conforme gravação anexa, resta provado a negativa da assistência 

técnica em desbloquear o aparelho, pois a única solução ofertada apaga 

todos os arquivos internos do celular” e juntou áudio de antedimento por 

telefone. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade 

de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A parte autora foi intimada para emendar/aditar a 

exordial e peticionou no sentido de “que antes da propositura da presente 

demanda a autora já havia buscado todos os meios possíveis para realizar 

o desbloqueio, a assistência técnica do aparelho ( SAMSUNG) apenas 

coloca à disposição do cliente a ferramenta de “hard reset”, que “apaga 

todos os dados”, como também “restaura os padrões de fábrica” o 

aparelho submetido a este comando. Ou seja o aparelho submetido ao 

HARD RESET terá todos os dados e arquivos internos apagados. 

Conforme gravação anexa, resta provado a negativa da assistência 

técnica em desbloquear o aparelho, pois a única solução ofertada apaga 

todos os arquivos internos do celular”, bem como juntou áudio de 

antedimento por telefone. Conforme já esclarecido da decisão pretérita, no 

direito processual civil brasileiro o pedido de alvará judicial é cabível 

quando o interessado necessitar que o magistrado intervenha em uma 

situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um 

ato, sendo os casos mais comuns os previstos na Lei n. 6.858/80. Ocorre 

que a interessada juntou cópia reprográfica de documento fiscal da 

aquisição do aparelho em seu nome e, apesar de afirmar que seria o 

celular do filho falecido, não demonstrou a negativa de quem afirma 
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responsável pelo desbloqueio do aparelho ou exigência de autorização 

judicial para isso, faltando interesse processual ou interesse de agir – 

condição da ação -, referente à utilidade que o provimento jurisdicional 

pode trazer, ou seja, é preciso a demonstração de que sem o exercício da 

jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. A 

parte fez o aditamento e juntou áudio gravado do atendimento da 

assistência técnica da fabricante do aparelho celular em que, apesar das 

afirmações da exordial de resistência, em momento algum a funcionária 

nega o pedido extrajudicial da requerente ou exige ordem judicial por 

alvará de autorização para que isso seja feito, pelo contrário, esclarece 

que não há previsão ou possibilidade da assistência técnica desbloquear 

a senha definida pelo consumidor, mas tentar fazê-lo através de hard 

reset. O consumidor que realiza a aquisição de aparelho celular a insere 

senha, digital, íris, face etc., o faz por questão de segurança e as formas 

de desbloqueio criadas/disponibilizadas para a garantia da 

privacidade/intimidade exigem a interação do proprietário do aparelho para 

isso ou o hard reset, que assegura aquela segurança, com a eventual 

perda dos dados do aparelho celular em hipótese sem a sua participação 

voluntária. Ausente interesse de agir – condição da ação – para o 

prosseguimento da ação em epígrafe, uma vez que não há necessidade 

de autorização judicial por alvará e o fato de que sequer ocorreu a 

negativa da fabricante. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – – NCPC, art. 321, 

caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I e VI. 

Condeno a parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como 

nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. 

Araputanga-MT, 25 de abril de 2020 - 15:19:51. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000001-70.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (REQUERIDO)

P. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000001-70.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: MARCOS SALES REZENDE, PATRICIA DE SOUZA DA SILVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL - 

DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. - processos contenciosos 

de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, 

guarda, visitação e filiação - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, 

caput -, ajuizada por MARIA JOSÉ DE SOUZA em desfavor de MARCOS 

SALES REZENDE e PATRÍCIA DE SOUZA DA SILVA em que requer 

aquele(a), entre pedidos outros, a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, assim como, in limine e inaudita altera parte, 

seja concedida a GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL de sua bisneta M. 

V. de S. R., nascida em 30/9/2015, filha dos requeridos, sob a alegação 

que a requerente é bisavó materna da menor e desde o nascimento tem 

desempenhado o papel de cuidadora, tem problemas com a criança 

quando leva para morar consigo, uma vez que a genitora teria problemas 

psíquicos e tem agido de forma violenta. Ademais, a parte autora requereu 

a citação do genitor através de edital, sob alegação de que não tinha 

conhecimento de seu endereço. Contudo, posteriormente informou que ele 

pode ser localizado na rua Plenitude de Deus, ao lado do Bar da Boa, 

bairro Espírito Santo, na cidade e Comarca de Cáceres. Juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – NCPC, art. 189, 

II - e com as cautelas necessárias. A petição inicial aparenta preencher os 

requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o 

caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte 

autora/requerente pugna por questão expressa no NCPC, art. 693, caput, 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação. A guarda, 

para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, 

compreendendo aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que 

o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. A preocupação com o menor é tamanha 

que a decisão sobre a guarda dos filhos, mesmo que provisória, será 

proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes e, se o juiz 

verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 

deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as 

relações de afinidade e afetividade - CC/02, art. 1.584, § 5º, e 1.585, 

ambos com redação dada pela Lei n. 13.058/2014. A 

concessão/modificação em liminar/tutela provisória de urgência da guarda 

dos filhos sem a oitiva da outra parte é uma exceção e cabível se a 

proteção aos interesses dos filhos assim exigir e em havendo motivos 

graves e a bem dos filhos. Portanto, decretada pelo juiz, em atenção a 

necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe - CC/02, art. 1.585, 

com redação dada pela Lei n. 13.058/2014 e art. 1.586. Há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. c/c art. 695, caput - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo – periculum in mora. Não obstante, quando a 

tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 
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proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a 

impossibilidade de concessão. Apesar do narrado e documentos 

apresentados na petição inicial, ausente a demonstração dos elementos 

que evidenciem a possibilidade de concessão em tutela provisória de 

urgência liminar à parte requerente, seja pela falta de probabilidade do 

direito à guarda unilateral do(a) filho(a) sem a oitiva da outra parte, porque 

essa é exceção à guarda compartilhada, assim como por inexistir 

comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

NCPC, art. 300, caput. Ausentes documentos atestando essa enfermidade 

da genitora/mãe biológica ou risco para a menor, sendo necessário 

cumprir a decisão da magistrada plantonista. AUSENTE o periculum in 

mora, uma vez que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da 

audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão 

informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será 

buscada, sempre que possível, a possibilidade delas resolverem o conflito 

e encontrarem uma solução conjunta. Não conseguiu demonstrar a 

existência de motivos graves para o magistrado, a bem do(s) filho(s) 

menor(es), regular de maneira diferente ao que ocorre e, 

consequentemente para a proteção aos interesses desse(s), conceder o 

pedido sem a oitiva da outra parte, portanto, a alteração da situação fática 

sem o devido processo legal e contraditório seria temerária e até 

prejudicial. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória 

de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de demonstração 

dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo 

possível aguardar a cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, 

realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado 

diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente. Não 

bastasse isso, nas ações de família, todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia e a imediata 

concessão da guarda unilateral provisória para a parte requerente, 

provavelmente, dificultaria a conversa/acordo entre as partes, razões 

pelas quais e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., por 

ora, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA e DETERMINO que designe audiência de conciliação, a qual 

será realizada pelo conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte 

requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. art. 695 e §§. Advirto que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca. Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

– NCPC, art. 695, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC. Sem prejuízo disso, caso as partes não firmem acordo na 

audiência de conciliação a ser designada, desde já DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial nos endereços dos genitores, na 

Comarca através da equipe multidisciplinar local no prazo de 20 (vinte) 

dias e, em diversa, através de carta precatória expedida para 

cumprimento pela equipe existente no juízo deprecado, após a 

determinação do magistrado do destino para isso e prazo de 30 (trinta) 

dias. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma vez que 

verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., assim como porque há interesse 

de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, 

caput e 183, § 1º. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 25 de abril 

de 2020 - 08:55:45. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000282-26.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (REQUERENTE)

C. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000282-26.2020.8.11.0038 REQUERENTE: DENISE MARIANO DA SILVA, 

CARLOS GOMES DA SILVA Visto e bem examinado. Trato de 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS DENIZE MARIANO DA SILVA e CARLOS GOMES DA 

SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do vínculo conjugal 

e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, juntando 

documentos, entre os quais a certidão de casamento n. 1.304, datada de 

25/4/1998. O(a) representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos e homologação do acordo. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A matéria fática veio 

comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação de 

audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 373, I 

-, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado por ambos 

cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem casados civilmente 

desde o dia 25/4/1998, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que 

dessa união tiveram 2 (dois) filhos, Lucas Mariano da Silva, com 20 anos 

de idade (14/6/1999) e F. M. da S., com 17 anos (9/5/2002) e não possuem 

bens a serem partilhados. Acordaram que a guarda do menor F. M. da S., 

com 17 anos, nascido em 9/5/2002, será atribuída à genitora/mãe biológica 

DENIZE MARIANO DA SILVA, uma vez que o genitor se encontra recluso. 

E, quanto à visitação, o genitor poderá exercer direito de visita em finais 

de semana alternados, fazendo-o quando estiver em liberdade. Quanto 

aos alimentos, restou acordado que o genitor CARLOS GOMES DA SILVA 

se compromete a pagar mensalmente, até o dia 10 de cada mês, a 

importância de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente, o que 

perfaz atualmente o valor de R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais), 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas mediante apresentação de recibo ou nota 

fiscal. Neste sentido, as despesas referentes com a saúde e educação, o 

genitor pagará no dia 10 do respectivo mês, as despesas 

documentalmente comprovadas e efetivadas no mês imediatamente 

anterior. Não possuem bens a serem partilhados e elegem o foro da 

Comarca de Araputanga, com prevalência sobre qualquer outro, 

observados os ditames legais. A guarda, para a proteção da pessoa dos 

filhos, será unilateral ou compartilhada, compreendendo aquela a atribuída 

a um só dos genitores ou a alguém que o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º 

- e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício 

de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, sendo que nesta o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os 

interesses dos filhos. Ademais, na hipótese em que os guardiões residam 

em municípios diversos, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos – CC/02, art. 

1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 11.698/08. A legislação civil é expressa no 

sentido de que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 
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poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor – 

CC/02, art. 1.584, § 2º, incluído pela Lei n. 13.058/2014. Com o advento da 

EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal necessário para o 

divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou 

extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação 

da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos 

em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, 

motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os 

documentos necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da 

lide, a decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, 

prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e 

art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual 

atual em que o divórcio consensual passou a ser integralmente 

disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação de divórcio 

consensual e a homologação do respectivo acordo firmado entre os 

cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das partes 

quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou lesão a 

interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O 

DIVÓRCIO dos INTERESSADOS DENIZE MARIANO DA SILVA e CARLOS 

GOMES DA SILVA - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/1988. No 

que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa não 

esclareceu se deseja voltar a usar o nome de solteira ou não. Diante da 

ausência de manifestação neste sentido, bem como de impugnação do 

cônjuge, mantenho o nome de casada. Condeno a parte 

requerente/interessada no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida, bem como porque as partes foram assistidas pelo Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, devendo 

ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 

1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 

de abril de 2020 - 23:11:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-04.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000331-04.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: VALDINEIA CIRILO DA CRUZ 

EXECUTADO: DEUSIMAR MOREIRA DOS SANTOS, DEUSIMAR MOREIRA 

DOS SANTOS Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – NCPC, art. 528 

e ss. - e cumulativamente CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA EXIGIBILIDADE 

DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - rito do NCPC, art. 523 e ss. 

- em que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa decorrente 

de obrigação de prestar alimentos, procedimento o qual se aplica aos 

alimentos definitivos ou provisórios – NCPC, art. 531, caput, sendo que a 

“execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados 

em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos 

apartados” - NCPC, art. 531, § 1º - e o “cumprimento definitivo da 

obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença” - NCPC, art. 531, § 2º, em que o 

credor/exequente pugnou pela penhora on-line sobre os valores na conta 

do executado, pois devidamente intimado para pagar o débito, deixou o 

prazo transcorrer in albis, retornando-me concluso para análise. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, há 

prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao credor/exequente a 

efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, inclusive, de maneira 

mais eficiente, célere e simples. Esclareço que, em conformidade com a 

teses firmadas nos Temas/Repetitivos n. 218, n. 219 do STJ, julgados pela 

Corte Especial, "A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n. 

11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está 

condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as 

diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de 

titularidade do devedor” e “Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, 

ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a 
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prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca 

de bens a serem penhorados”. Igualmente, o Tema/Repercussão Geral n. 

631 do STF, “Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das 

vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora 

eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 

11.382/2006. A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de 

identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado 

não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção 

dessas informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa 

o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual informo/esclareço 

que em pesquisa no sistema RENAJUD o(s) veículo(s) encontrado(s) em 

propriedade do(s) executado(s) tem restrição de alienação fiduciária, o 

que torna defeso/proibido o bloqueio/constrição, nos termos do 

Decreto-Lei n. 911/1969, art. 7º-A, incluído pela Lei n. 13.043, de 2014 - 

“Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação 

fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão 

sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da 

venda do bem, nos termos do art. 2o”. No que se refere ao pedido de 

penhora online pelo sistema BACENJUD, por localizado/bloqueado valor 

parcialmente suficiente e realizada a transferência para a conta judicial 

única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora 

online/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente e via DJe, a fim de que, caso queira, apresente 

manifestação no prazo, uma vez que no caso da realização da penhora 

on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de avaliação do bem 

penhorado, pois a constrição recai sobre numerário encontrado em conta 

corrente do devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das 

adotadas por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe; d) intime o(s) 

credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) 

em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de penhora outros, sob 

pena de suspensão e arquivamento. Oportunamente, se necessário e 

caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência 

de conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de abril de 2020 - 15:08:14. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000281-41.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. P. F. (REQUERENTE)

M. M. P. (REQUERENTE)

F. P. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000281-41.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MARCIA PEREIRA, 

FERNANDA PEREIRA FERNANDES, C. L. P. F. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

NCPC, art. 719 e ss. - HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – NCPC, art. 725, VIII -, tendo como INTERESSADOS 

MARIA MÁRCIA PEREIRA e FERNANDA PEREIRA FERNANDES, em que, 

entre outros, requerem a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e a homologação de autocomposição/acordo extrajudicial 

firmado. Juntou documentos. A representante do Ministério Público se 

manifestou pela homologação do acordo/transação. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

Fazenda Pública somente será ouvida nos casos em que tiver interesse, 

não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722. A matéria fática veio 

comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação de 

audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 373, I 

-, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de autocomposição 

extrajudicial firmado por elas, observados os requisitos legais e em 

documento assinado – NCPC, art. 725, VIII. A interessada FERNANDA 

PEREIRA FERNANDES é guardiã do irmão adolescente C. L. P. F., nascido 

em 26/5/2009, a qual foi conferida judicialmente nos autos do processo n. 

2722-51.2016.8.11.0038 (71164), uma vez que a genitora/mãe biológica de 

ambos faleceu e deixou na época 4 (quatro) filhos menores – Fernanda, 

Fernando, Joseane e Carlos -, os quais permaneceram sob a guarda da 

avó Jacira Maria Pereira, quem atualmente é falecida, e de irmã da de 

cujus Almerinda que era residente em Rondônia e se chama Sônia Maria 

Pereira, tia dos menores. Atualmente apenas o adolescente é menor de 18 

(dezoito) anos e está sob a guarda da irmã porque ela, já capaz 

civilmente, mudou-se para Araputanga-MT em 2015 e teve em seu favor 

decisão judicial. Ocorre que em junho de 2019 a irmã/guardiã se mudou 

para o Município de Salto do Céu-MT e o adolescente não quis 

acompanhá-la, preferindo passar a residir com a interessa MARIA 

MÁRCIA PEREIRA, quem é tia do adolescente, o acolheu e vem exercendo 

a guarda de fato desde então, pugnando pela regulamentação da guarda 

do menor através do acordo extrajudicial. A guarda, para a proteção da 

pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, compreendendo 

aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua 

CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos 

comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. Por fim, há previsão de que “Se o juiz 

verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 

deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as 

relações de afinidade e afetividade” - CC/02, art. 1.584, § 5º, com redação 

dada pela Lei n. 13.058/2014. O caso é de tia de adolescente que, diante 

do falecimento/morte da mãe biológica, aparente ausência de genitor/pai 

biológico por supostamente estar preso, e impossibilidade de permanecer 

com a irmã, ora guardiã, uma vez que se mudou para Município diverso de 

Araputanga, especificamente Santo do Céu, sendo aparentemente essa 

permanência com MARIA MÁRCIA PEREIRA o melhor interesse e desejo do 

adolescente, com aparente afinidade e afetividade, provavelmente também 

para não se ausentar do local em que cresceu. Portanto, ausente motivo 

para obstar, mormente porque são parentes – família estendida – e nada 

há sobre estar em situação de risco. Isso posto e considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Condeno a parte 

requerente/interessada no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 
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recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de procedimento de 

jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse profissional de forma 

resistida no caso e o atendimento pela Núcleo de Prática Jurídica da 

FCARP, devendo ocorrer da forma pactuada. Considerando que a guarda 

de direito será exercida pela tia do adolescente, DETERMINO que expeça o 

termo de guarda definitiva em favor de MARIA MÁRCIA PEREIRA, 

advertindo-a que a guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Após o trânsito em 

julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na 

forma disposta pela legislação processual – NCPC, art. 513 e ss.. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como intimação das partes e de seus patronos. Cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de atuação/intervenção do(a) 

representante do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, 

fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico 

- Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. P. I. 

Cumpra. Araputanga-MT, 25 de abril de 2020 - 00:20:24. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000240-74.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA GALDINO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELLI BEATRIZ ROSA REZENDE GONCALVES OAB - SP298217 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANILDA GALDINO PINHEIRO (REQUERENTE)

CLOVIS JOSE MARTINS GONCALVES (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000240-74.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VANILDA GALDINO PINHEIRO 

REQUERIDO: CLOVIS JOSE MARTINS GONCALVES Visto e bem 

examinado. Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO 

DIVÓRCIO CONSENSUAL – NCPC, arts. 719 e 731 e ss. -, tendo como 

INTERESSADOS CLÓVIS JOSÉ MARTINS GONÇALVES e VANILDA 

GALDINO PINHEIRO, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do acordado firmado pelas partes, 

juntando documentos, entre os quais documentos pessoais, pendente a 

juntada da certidão de casamento. É necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos 

fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – 

NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Processe em segredo de justiça – 

NCPC, art. 189, II - e com as cautelas necessárias. A certidão de 

casamento é documento indispensável para o ajuizamento da ação em que 

se objetiva/busca o divórcio, ainda que consensual, razão pela qual e a 

fim de garantir a celeridade no processamento, de forma excepcional, 

faço pesquisa/busca no sistema CEI-ANOREG. A petição inicial, salvo pela 

falta da certidão de casamento que já fora sanada pelo magistrado 

subscrevente, aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do 

pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte autora/requerente pugna por 

questão expressa no NCPC, art. 731 e ss., razão pela qual DETERMINO o 

regular processamento da ação. Não é necessária a prévia intimação 

do(a) representante do Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, intervenha como fiscal da ordem jurídica – NCPC, art. 721 -, 

diante da ausência de interesse de incapaz – NCPC, art. 178, II -, bem 

como ser desnecessária a intervenção ministerial em ações de separação 

e divórcio, consensual ou litigioso, exceto quando existir interesse de 

incapaz em jogo, deixando as questões relacionadas a esses feitos a 

cargo da autonomia privada dos cônjuges, assim como existir previsão 

expressa de que “Nas ações de família, o Ministério Público somente 

intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido 

previamente à homologação de acordo” - NCPC, art. 698. A matéria fática 

veio comprovada por documentos e evidencio despiciente a designação 

de audiência de instrução ou a produção de outras provas - NCPC, art. 

373, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da respectiva 

convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas que 

entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação 

de zelar pela rápida solução do litígio – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII c/c 

NCPC, art. 139, II. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. As 

partes/interessados objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em documento assinado por ambos 

cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem casados civilmente 

desde o dia 15/2/2019, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que 

dessa união ambos mantiveram o nome de solteiros, assim como desse 

relacionamento conjugal não tiveram filhos e afirmam inexistir bem passível 

de partilha. Outrossim, esclarecem o desejo/vontade livre e consciente de 

dissolverem o vínculo conjugal, sendo inviável a conciliação. Com o 

advento da EC n. 66 de 2010, que deu nova redação ao § 6º do artigo 226 

da Constituição Federal, desapareceu o requisito temporal necessário 

para o divórcio, tanto por mútuo consentimento dos cônjuges (judicial ou 

extrajudicial), quanto litigioso. Não há mais necessidade de comprovação 

da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano nos casos expressos 

em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos, 

motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e instruída com os 

documentos necessários, sendo a hipótese de julgamento antecipado da 

lide, a decretação do divórcio é medida que se impõe. Ademais, 

prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 6.515/77 e 

art. 1122, § 1º, do CPC -, a qual foi suprimida na legislação processual 

atual em que o divórcio consensual passou a ser integralmente 

disciplinado no NCPC, arts 731 até 734, para a decretação de divórcio 

consensual e a homologação do respectivo acordo firmado entre os 

cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das partes 

quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou lesão a 

interesse de filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 
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interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 

Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O 

DIVÓRCIO dos INTERESSADOS CLÓVIS JOSÉ MARTINS GONÇALVES e 

VANILDA GALDINO PINHEIRO - NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da 

CRFB/1988. No que se refere à transação/acordo realizado, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. A mulher/esposa manterá o 

nome de solteira, uma vez que não ocorreu mudança quando do 

matrimônio. Condeno a parte requerente/interessada no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais pro rata – NCPC, art. 88 -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que trato de 

procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação de parte adversa, 

devendo ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito em julgado – NCPC, 

arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação 

processual – NCPC, art. 513 e ss.. Ademais, após esse, expeça os 

mandados de averbação aos cartórios de registro civil – Lei n. 6.015/1973, 

art. 107, § 2º - e de imóveis, este quando nas respectivas partilhas 

existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro – Lei n. 6.015/1973, 

art. 167, II, 14 -, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação 

das partes e de seus patronos. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de abril 

de 2020 - 16:52:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000347-55.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PEREIRA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000347-55.2019.8.11.0038 REQUERENTE: EUNICE PEREIRA DOS 

SANTOS DIAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), em que a prova a ser produzida depende de conhecimento 

especial técnico/científico, cuja nomeação de profissionais e o pagamento 

de honorários, entre outros, aos peritos, em casos de assistência 

judiciária gratuita está regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 

e ss., Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e 

Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, 

esclareço que as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, 

indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e 

§§, contudo nada há nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da 

previsão legal de perícia consensual. Consequentemente, após pesquisar 

profissional na região do Estado para a realização da perícia médica, 

nomeio Dr. JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico 

inscrito no CRM-MT n. 9286, com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, 

Vila Mariana, Cáceres-MT, CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 

996841516, quem, para o desempenho de sua função, poderá valer de 

todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. – CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. 

Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo 

de 30 ( t r in ta)  d ias,  contados após a  rea l ização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 
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juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 21:57:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-64.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EDSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000230-64.2019.8.11.0038 AUTOR(A): VILSON EDSON DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 21:58:27. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000256-62.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000256-62.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ZENILDA DE ANDRADE DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:00:54. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-19.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000524-19.2019.8.11.0038 AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA DOS 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova 

a ser produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 
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justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:02:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-39.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PIRES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000555-39.2019.8.11.0038 AUTOR(A): FABIO PIRES DO NASCIMENTO 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 
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comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:05:31. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-40.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR VAZ TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000639-40.2019.8.11.0038 AUTOR(A): LINDAMAR VAZ TEIXEIRA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 
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especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:07:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-34.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DA SILVA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000717-34.2019.8.11.0038 AUTOR(A): VANDERLEIA DA SILVA DUTRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:08:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-93.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000726-93.2019.8.11.0038 AUTOR(A): CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 
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com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:09:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-08.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000958-08.2019.8.11.0038 AUTOR(A): PAULO TEODORO DE SOUZA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 
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honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:10:56. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-70.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001025-70.2019.8.11.0038 AUTOR(A): GILMAR FERREIRA DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 
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necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 22:12:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-10.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LUIZA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000641-10.2019.8.11.0038 AUTOR(A): CECILIA LUIZA DA SILVA 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 23:09:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000419-08.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. B. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA OAB - MT25244/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. C. (REU)

Outros Interessados:

SIRLEIA BORGES DA SILVA OAB - 024.480.481-85 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000419-08.2020.8.11.0038 AUTOR: P. E. B. C. REU: PABLO JUNIOR 

COSTA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL - DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. c/c Lei n. 

5.478/1968 - processos contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação - 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA 

– NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por SIRLEIA BORGES 

DA SILVA e P. E. B. C., menor representado por aquela – genitora/mãe 

biológica -, em desfavor de PABLO JÚNIOR COSTA em que requer 

aquele(a), entre pedidos outros, a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, assim como, in limine e inaudita altera parte, 

seja concedida a GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL do(a) filho(a) 

comum P. E. B. C., nascido em 26/11/2019, e seja(m) fixado(s) 

ALIMENTO(S) PROVISÓRIO(S) em favor deste(a), sob a alegação de que: 

“(…) menor é filho de Sirleia Borges da Silva e Pablo Junior Costa. Os pais 

da criança tiveram um relacionamento de curto prazo, porém já 

“paqueravam” algum tempo, sendo que, no primeiro mês de namoro à 

senhora Sirleia engravidou, situação que abalou o relacionamento, 

perdurando por apenas alguns dias, ficando a genitora responsável por 

levar a gravides a diante sem qualquer auxílio do genitor da criança. 

Ademais, a senhora Sirleia Borges da Silva, sempre residiu sozinha com 

seus quatro filhos, enfrentando toda situação e dificuldade sozinha. Não 

obstante o senhor Pablo, não ter contribuído no decorrer da gravidez, no 

momento o menor, já se encontra com 03 meses de idade e até o momento 

recebeu apenas R$ 200,00 (duzentos reais). Insta ressaltar que a 

senhora Sirleia nunca impediu ou dificultou a aproximação do genitor para 

com a menor, sendo certo, que o mesmo nunca foi presente unicamente 

por própria liberalidade do mesmo. Ocorre que a mãe da criança não tem 

condições de arcar sozinha com a responsabilidade que é dos dois 

genitores, pois não tem salario fixo, e o mesmo nasceu com diversos 

problemas de saúde, limitação dos movimentos na língua (laudo anexo) 

entre outros, conforme documentação medica anexa. Isto posto, a 

regularização da guarda da infante requerente se faz mister. (…) Desde a 

separação de seus genitores o infante requerente sempre residiu na 

companhia de sua mãe. A progenitora sempre contribuiu com todo 

sustento do autor, visto que, o genitor/requerido não está contribuindo 

financeiramente. A menor é apenas um bebê, e necessita de cuidados 

especiais na sua alimentação, além de fraldas, remédios e consultas, por 

causa dos problemas e saúde, conforme mencionado anteriormente, o que 

demanda muitas despesas. É necessário considerar, que a mãe da infante 

requerente, além de estar sustentado o filho sozinha até os dias atuais 

tem mais outros 03 filhos para sustentar. O requerido está trabalhando de 

carteira assinada na empresa Friboi, desta forma, tem condições 

financeiras suficientes para auxiliar no sustento de seu filho. Diante dos 

fatos, requer, pois, seja deferida a GUARDA UNILATERAL do filho PIETRO 

EUGÊNIO BORGES COSTA à genitora, em atendimento ao Princípio do 

Melhor Interesse da Criança, e, considerando que a requerente já possui a 

guarda unilateral de fato, deseja que a guarda continue como sua de 

direito, com o direito de visita livre pelo genitor. (...)”. . Juntou documentos. 

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado 

pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e 

§ 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso 

concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou 

de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 

da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Processe em segredo de justiça – NCPC, art. 189, II - e com as 

cautelas necessárias. A petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o caso de 

improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte 

autora/requerente pugna pela concessão de alimentos Lei n. 5.478/1968 -, 

fazendo-o cumulativamente com diversos pedidos outros relacionados às 

AÇÕES DE FAMÍLIA – contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação, filiação -, 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação e adoto o 

procedimento previsto no NCPC, art. 693 e ss., sem prejuízo das questões 

pontuais previstas no procedimento previsto em legislação específica 

sobre ação de alimentos – Lei n. 5.478/1968 - e interesse de criança ou de 

adolescente – NCPC, art. 693, parágrafo único. A guarda, para a proteção 

da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, compreendendo 

aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua 
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CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos 

comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. A preocupação com o menor é tamanha 

que a decisão sobre a guarda dos filhos, mesmo que provisória, será 

proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes e, se o juiz 

verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 

deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as 

relações de afinidade e afetividade - CC/02, art. 1.584, § 5º, e 1.585, 

ambos com redação dada pela Lei n. 13.058/2014. A 

concessão/modificação em liminar/tutela provisória de urgência da guarda 

dos filhos sem a oitiva da outra parte é uma exceção e cabível se a 

proteção aos interesses dos filhos assim exigir e em havendo motivos 

graves e a bem dos filhos. Portanto, decretada pelo juiz, em atenção a 

necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe - CC/02, art. 1.585, 

com redação dada pela Lei n. 13.058/2014 e art. 1.586. Há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. c/c art. 695, caput - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo – periculum in mora. Não obstante, quando a 

tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a 

impossibilidade de concessão. O narrado e documentos apresentados na 

petição inicial demonstram a presença de elementos que evidenciem a 

possibilidade de concessão em tutela provisória de urgência liminar à parte 

requerente, seja pela probabilidade do direito à guarda unilateral do(a) 

filho(a) sem a oitiva da outra parte, porque, em que pese ser essa é 

exceção à guarda compartilhada, existe a comprovação do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo – NCPC, art. 300, caput. - pois a 

criança tem aproximados 3 (três) meses de idade, necessitando da 

presença da mãe o maior tempo pelo possível período de amamentação, 

assim como ser narrado questão médica e aparenta ser do grupo de risco 

do novo coronavírus pela tenra idade atual. Portanto, a guarda 

compartilhada, no momento, não se mostra adequada ou atendo o melhor 

interesse do menor, quem poderá ser visitado pelo genitor/pai biológico 

com as cautelas necessárias do período de pandemia. Conseguiu 

demonstrar a existência de motivos graves para o magistrado, a bem 

do(s) filho(s) menor(es), regular de maneira diferente ao que ocorre e, 

consequentemente para a proteção aos interesses desse(s), conceder o 

pedido sem a oitiva da outra parte - periculum in mora. Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar 

subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 300, § 3º - e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão. Com 

essas razões e porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., 

DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA de 

GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL do(a) filho(a) comum P. E. B. C. para 

a genitora/mãe biológica SIRLEIA BORGES DA SILVA. Ademais, mediante 

análise de cognição perfunctória, presente prova pré-constituída da 

obrigação alimentar e diante das informações constantes nos autos sobre 

a necessidade, possibilidade e proporcionalidade, fixo desde logo - até 

que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada 

a real situação financeira - os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário(s) mínimo(s), correspondente hoje a R$ 313,50 

(trezentos e treze reais e cinquenta centavos), os quais deverão ser 

depositados na conta-corrente em nome da parte autora/requerente, quem 

deverá informar o número e a agência, no prazo de 10 (dez) dias, caso já 

não o tenha feito com a petição inicial – Lei n. 5.478/1968, art. 4º. Em 

relação ao percentual de despesas extraordinárias, havendo-as no 

período de processamento, deverá a parte guardá-las, porque, por ora, 

indefiro o pedido nesse sentido diante da ausência de elementos 

suficientes que evidenciem a atual necessidade para o deferimento de 

forma provisória, o que será reanalisado após cognição exauriente e na 

sentença de mérito. Apesar de entender que a decisão que arbitra os 

alimentos provisórios possui efeitos imediatos, integrando tal direito 

temporário o patrimônio do alimentando – STJ, AgRg no REsp 1042059 / 

SP, Relator(a) Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, Data da Publicação/Fonte 

DJe 11/05/2011 -, e, portanto, o disposto no art. 13, § 2º, da Lei n. 

5.478/1968 se aplica somente para alimentos definitivos, há orientação 

consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento dos EREsp n. 1.118.119/RJ, ao interpretar o art. 13, § 2º, da Lei 

n. 5.478/1968, de que os alimentos provisórios não integram o patrimônio 

jurídico subjetivo do alimentando, podendo ser revistos a qualquer tempo, 

porquanto provimento rebus sic stantibus, já que não fazem coisa julgada 

material – Lei n. 5.478/1968, art. 15 -, cujos efeitos são produzidos à data 

da citação – Enunciado n. 621 da Súmula do STJ. Na hipótese de 

informações suficientes, DETERMINO que oficie ao empregador do 

requerido, ou, se a parte for funcionário público, ao responsável por sua 

repartição, solicitando o envio, no máximo até a data marcada para a 

audiência, de informações sobre o salário ou os vencimentos do devedor, 

sob as penas previstas no art. 22 da Lei de Alimentos - Lei n. 5.478/1968, 

art. 5º, § 7º. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos 

para a solução consensual da controvérsia, motivo pela qual DETERMINO 

que designe audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 

conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte requerida/ré, em sua 

pessoa, com pelo menos 15 (vinte) dias de antecedência – NCPC, art. art. 

695 e §§. Advirto que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º -, assim como, em 

sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio da equipe 

multidisciplinar que atende a Comarca. Intime o(a) autor(a) na pessoa 

do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para a audiência, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou 

do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

695, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do NCPC. 

Sem prejuízo disso, caso as partes não firmem acordo na audiência de 

conciliação a ser designada, desde já DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial nos endereços dos genitores, na Comarca através da equipe 

multidisciplinar local no prazo de 20 (vinte) dias e, em diversa, através de 

carta precatória expedida para cumprimento pela equipe existente no juízo 

deprecado, após a determinação do magistrado do destino para isso e 

prazo de 30 (trinta) dias. Cientifique o(a) representante do Ministério 

Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., assim como 

porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 27 de abril de 2020 - 12:20:38. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 22 Nr: 41-75.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Kardec Santos - 

OAB:2469

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 1928-93.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araputanga/MT, Joel Marins de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gonçalo Gomes Da 

Silva Junior - OAB:MT - 7940, Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Moreira 

Monteiro - OAB:SP/ 210388, Raphael Roberto Peres Caropreso - 

OAB:SP/ 302934

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – rito da 

Lei n. 6.830/1980 e NCPC -, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT 

em desfavor de INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MADEIRA S.A., em que as 

partes, aparentemente, firmaram acordo em 17 de abril de 2020, assinado 

pelos advogados Drs. Gilberto Gonçalo Gomes da Silva Júnior – Município 

-, Marco Antônio Moreira Monteiro, Raphael Roberto Peres Caropreso e 

Leonardo Guimarães Perego – Interligação -, e pugnaram pela 

extinção/julgamento.Ocorre que não fora juntado o afirmado Decreto 

Municipal n. 8/2020, necessário para avaliar a regularidade do 

acordo/transação firmado entre as partes no importe de R$. 1.080.794,00 

(um milhão, oitenta mil setecentos e noventa e quatro reais), providência a 

qual determino seja provado o teor e a vigência – NCPC, art. 376 – no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo para isso serem as partes intimadas 

na pessoa do(a) advogado(a) e via DJe.Sem prejuízo disso, considerando 

que o Município de Araputanga tem Procuradores atuando em sua defesa, 

alguns concursados – Termo de Posse n. 166/2012 – Dr. Vicente 

Andreotto Júnior – Procurador Jurídico -, assim como o fato de que há 

previsão no acordo firmado e objeto do pedido de homologação/extinção 

de pagamento de honorários advocatícios no importe de R$. 144.371,75 

(cento e quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e setenta e 

cinco centavos), liberando-o para pessoa jurídica indicada – GSJ APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA., determino que esclareça, da forma e prazo suso 

mencionados, sob qual justificativa se deu a outorga de 

procuração/instrumento de mandado para o beneficiário indicado e o 

necessário para permitir a expedição do alvará judicial de levantamento da 

forma indicada.Após os esclarecimentos e considerando que há interesse 

público na hipótese, assim como o valor envolvido, cientifique o(a) 

representante do Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do 

NCPC art. 178 e ss (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78 Nr: 34-83.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantaleão Ancelmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Novak de Moura 

- OAB:MT/ 15989, Manoel Messias de Jesus Costa - OAB:9437/O, 

VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 Ante a petição juntada aos autos na presente data, ref. 35, INTIMO a parte 

executada para manifestar, nos termos da r decisão judicial adiante 

transcrita: (...) Havendo a indicação de eventual saldo 

remanescente/débito em aberto e não coberto pelo valor disponível na 

conta judicial, sem prévia conclusão, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada, através do(a) advogado(a) e via DJe, para, também 

no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento/adimplemento 

voluntário ou apresentar manifestação, devendo nesta hipótese indicar 

eventual excesso de forma justificada e pormenorizada, apontando 

possíveis falhas da parte credora/exequente.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74083 Nr: 999-60.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Barbosa - 

OAB:SP/281.394, LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM - 

OAB:325284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos doutos advogados da parte autora para que fiquem cientes 

de suas habilitações nos autos, bem como para, no prazo legal, 

manifestarem, requerendo o que entender de direito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48488 Nr: 1057-70.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvan Maria das Dores Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT

 Em razão do cumprimento do isolamento social imposto pelo período da 

pandemia do coronavírus, impulsiono os autos para intimar as partes da 

REDESIGNAÇÃO da pericia agenda para o dia 18 de maio de 2020, a partir 

das 9:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69270 Nr: 2124-65.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o réu, por meio de seu 

Advogado constituído, via Dje, a fim de que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, se ainda permanece o interesse do réu manifestado na 

petição de ref.: 126, bem assim para que indique o endereço atualizado do 

réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 1990-72.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio de Lira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 
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atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000982-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000982-72.2019.8.11.0026. 

AUTOR(A): POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS REU: GERALDO 

CEZAR DE ANDRADE FILHO Vistos. I – RELATÓRIO. Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c Partilha de Bens, 

Guarda de Menor, Alimentos Provisórios d Tutela De Urgência, ajuizado 

por POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS e ANTONELLA CELINI 

RODRIGUES ANDRADE, esta representada pela primeira, sua genitora, em 

face de GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO. No dia 01/11/2019, foi 

fixada a guarda compartilhada, concedido parcialmente a tutela de 

urgência pretendida. O valor da causa foi retificado, atendendo a 

determinação judicial. A autora indicou a conta para depósito. O requerido 

foi devidamente citado. Em sede de audiência de conciliação as partes 

firmaram acordo. Decisão proferida em sede de agravo de instrumento 

interposto pelo requerido, juntado no Id. 31225150. O Ministério Público 

opinou pela homologação do acordo formulado pelas partes (Id. 

31353323). II – FUNDAMENTAÇÃO. É o relatório do essencial. Fundamento 

e decido. Cuida-se de acordo formulado pelas partes em sede de 

audiência de conciliação, realizada junto ao CEJUSC. Em sede de 

audiência de conciliação as partes firmaram acordo nos seguintes termos: 

“DO RECONHECIMENTO E DISSOLUCÃO DA UNIÃO ESTÁVEL As partes, 

de comum acordo, reconhecem que conviveram em União Estável desde 

Dezembro de 2005 até Setembro de 2018, findando-se, assim, a união do 

casal para todos os efeitos de direito, requerendo, desta forma, o 

reconhecimento e dissolução da união conforme os períodos 

mencionados. DA GUARDA E REGULAMENTACÃO DE VISITA DO FILHO 

Restou acordado que a guarda da filha Antonella Celine Rodrigues 

Andrade, 09 anos, ficará por tempo indeterminado com a genitora Pollyana 

Rodrigues dos Santos. O direito de visita será exercido pelo genitor de 

forma livre. No que concerne os períodos festivos, este será exercido de 

forma alternada entre os genitores mediante acordo entre ambos. DOS 

ALIMENTOS. O genitor contribuirá com os alimentos, mensalmente, e os 

prestará em favor de sua filha à razão de 100% do salário mínimo vigente 

no país, sendo R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais); os alimentos 

serão de depositados na conta da genitora, sendo: Banco Bradesco, Ag: 

597-5, Conta 00000600309-5, entre o dia 109(décimo) e 209 (vigésimo) dia 

de cada mês. Acerca das despesas extraordinárias (material escolar, 

vestuário e etc), ficou acordado que ficará a cargo da genitora 

integralmente, contudo, no tocante as despesas de medicamento, consulta 

médica e todos referentes à saúde da menor será divido em50% 

(cinquenta por cento) para cada genitor, mediante comprovante. DA 

PARTILHA DOS BENS No que toca a partilha dos bens, restou consignado 

que cada genitor ficará com os seguintes bens: Dos bens pertencentes à 

Pollyana Rodrigues dos Santos: Os itens: n. 5 - Imóvel urbano constituído 

pela casa n2 11 MT — 09.1.2.61, e respectivo terreno de 300m2, do 

conjunto Habitacional Parecis, cidade de Arenápolis-MT, COHABMT, 

matrícula 9.398, fls. 148, do Cartório do 12 Ofício de Arenápolis-MT, 

conforme certidão em anexo, adquirida em julho de 2014, por Geraldo 

Cezar de Andrade Filho. n. 6. - Imóvel urbano referente a um lote de 

terreno com 2.900m2, n2 01 da Quadra n° 187-a, Sito na Rua Venezuela, 

esquina com a Rua Petrônio Portela, Bairro Vila Rica, Arenápolis-MT, 

Matrícula ri° 1.669, fs 01, do Cartório do 12 Ofício de Arenápolis-MT, em 

nome de Geraldo Cezar Andrade Filho, conforme descrição geográfica 

constante da certidão em anexo; n. 9. - Bem móvel tipo veículo COROLLA 

Gil FLEX, ano 2012, cor prata, placa NTZ2991 RENAVAM 00450899930, 

em nome de Geraldo Cezar A. Filho, alienado ao Banco do Brasil. A partir 

desta data, as dívidas referentes aos bens destinados a requerente 

Pollyana Rodrigues dos Santos, que estão com garantia fiduciária (imóvel 

n.5 e 9), com saldo devedor a pagar, fica sob a responsabilidade da 

requerente. Dos bens pertencentes a Geraldo Cezar de Andrade Filho: n. 

1. - Imóvel Rural, com 20 hectares e 9.931 M2, localizado no município de 

Arenápolis, margem direita do Rio São Francisco, Matrícula 1.717 do 

Cartório do 12 ofício da Comarca de Arenápolis, conforme descrição 

geográfica na certidão em anexo, em nome de Geraldo Cezar de Andrade 

Filho. n. 2.- Imóvel Rural, com 22 hectares e 644,48 M2, localizado no 

Município de renápolisMT, margem direita do Rio São Francisco, adjacente 

ao imóvel anterior, Matrícula 1.718 do Cartório do 12 ofício da Comarca de 

Arenápolis, conforme descrição geográfica na certidão em anexo, em 

nome de Geraldo Cezar de Andrade Filho. n.3.- Imóvel Rural, com 25,00 

hectares e 9.636 M2, localizado no Município de Arenápolis-MT, margem 

direita do Rio São Francisco, adjacente ao imóvel anterior, Matrícula 1.735 

do Cartório do 12 ofício da Comarca de Arenápolis, conforme descrição 

geográfica na certidão em anexo, em nome de Geraldo Cezar de Andrade 

Filho. n.4. - Imóvel Rural, com 47,00 hectares e 1.900,00 M2, localizado no 

Município de Arenápolis-MT, desmembrada de uma área maior de1.210 

hectares, denominada Promisa, margem esquerda do Rio Areais, Matrícula 

n° 6.366 do Cartório do 1° ofício da Comarca de Arenápolis, conforme 

descrição geográfica na certidão em anexo, em nome de Geraldo Cezar 

de Andrade Filho. n. 7. - Imóvel urbano, tipo terreno com 1.500,00m2, de n° 

08 da Quadra 100, sito na Rua Joaquim Otávio Pereira, Bairro Vila Nova, 

Matrícula n° 2.870, ficha 01, do Cartório do 12 Ofício de Arenápolis-MT, 

conforme descrição geográfica da certidão em anexo, em nome de 

Geraldo Cezar A. Filho. n. 8. - Imóvel Urbano n° 02, da Quadra 97, sito à 

Rua Poaeiro, Bairro Vila Nova, Arenápolis-MT, terreno com 390,00 m2, 

sobre o qual está construída uma casa residencial de 300,00 m2, matrícula 

n° 1.585, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Arenápolis-MT, conforme 

descrição geográfica da certidão em anexo, em nome de Geraldo Cezar A. 

Filho. n. 10. - Bem móvel tipo semoventes, sendo 207 cabeças de gado em 

nome da Autora, conforme extrato do INDEA datado de 23/10/2019. Os 

bens móveis semoventes do item 10 apontado na inicial em que aparecem 

207 cabeças de gado, esses bens não existem de fato, sendo mera 

formalidade constante no cadastro INDEA. Em relação aos bens dos itens 

n. 1, 2 e 3 que ficaram destinados ao Sr. Geraldo, referidos bens estão 

hipotecados ao Sicredi referentes a empréstimos rurais em que aparece 

como garantidores a figura do casal Geraldo e Pollyana. O Sr. Geraldo se 

compromete a liquidar todas as dívidas dadas em garantia hipotecaria 

referente a esses bens, especialmente com o propósito de excluir o nome 

da requerente Pollyana Rodrigues dos Santos da obrigação de pagar os 

referidos empréstimos, para tanto de comum acordo o Sr. Geraldo poderá 

alienar esses bens para quitação dessas dívidas. Também fica acordado 

que se for necessário renegociar alguma dessas dívidas em que figura a 

pessoa da requerente Pollyana, esta não se negará a assinar eventual 

contrato de prorrogação de dívida. As demais dívidas em nome da 

requerente Pollyana tendo como credor o Banco do Brasil sem garantia 

hipotecária, referente a operação n. 403559 no valor de R$ 49.500,00 

(quarenta e nove mil e quinhentos reais); operação n. 4042963 no valor de 

R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais); e 

operação n. 4003067 no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil 

reais), contratos esses que são pagos de forma parcelada ficam sob a 

responsabilidade para pagamento do Sr. Geraldo Cezar de Andrade Filho. 

Demais dívidas em nome da requerente Pollyana Rodrigues dos Santos 

junto ao Banco do Brasil, sem garantia hipotecária, contraídas durante o 

tempo da convivência entre o casal, também ficaram sob a 

responsabilidade de pagamento por conta do Sr. Geraldo Cezar de 

Andrade Filho. Fica acordado também que na necessidade de prorrogação 

de qualquer desses contratos acima mencionados, a requerente Pollyana 

não se negará a assinar eventual contrato de prorrogação de dívida.” Os 

interesses do menor foram assegurados, tal como manifestado pelo 

representante ministerial. III – DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre POLLYANA RODRIGUES DOS 

SANTOS e GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO para reconhecer e 
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dissolver a união estável ocorrida entre Dezembro de 2005 até Setembro 

de 2018, bem como o ajuste no tocante à partilha de bens, guarda, 

alimentos e regulamentação de visitas ao(s) filho(s) em comum, para que 

surta seus efeitos legais e jurídicos. Com efeito, REVOGO a liminar 

concedida e JULGO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC. As custas devem ser 

recolhidas, tal como determinado na decisão inicial (Id. 25652700). Ciência 

unicamente ao Ministério Público. Defiro o pedido de dispensa do prazo 

recursal. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Cumpra-se. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-90.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEI DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000597-90.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:GISLEI DOS 

SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 22/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000102-51.2017.8.11.0026. REQUERENTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista que os 

cálculos apresentados pela contadoria judicial ao Id. 23182628, 

elaborados nos exatos termos da decisão id. 21111231, apurou-se o valor 

de R$ 6.821,46 em favor do credor. Considerando que já houve o 

levantamento do valor de R$ 6.126,49 em favor do exequente (Id. 

23025366), EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do 

credor no valor de R$ 695,00. EXPEÇA-SE, igualmente, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL do valor residual existentes nos autos em favor da 

parte devedora. Após, se nada for requerido nos presentes autos, ao 

arquivo com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000122-08.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JORGE SEBASTIAO DE 

MORAIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Trata-se de 

embargos à penhora, por meio da qual afirma a executada existir excesso 

de cálculo no valor exigido pelo exequente e bloqueado por este juízo via 

BACENJUD, a título de liquidação da sentença transitada em julgado que 

constituiu o título executivo em análise. Em verdade, a divergência entre os 

litigantes diz respeito ao quantum de juros de mora e correção monetária 

incidentes sobre os danos morais fixados, o que demonstra a singeleza 

da discussão. Conforme se infere da sentença condenatória prolatada em 

29/06/2018, a presente ação foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE 

para o fim de “CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. [...]” Em sede recursal, negado provimento ao recurso 

interposto, a requerida foi condenada ao pagamento de custas 

processuais e honorários no valor correspondente a 15% sobre o valor 

da condenação. Vejamos: “Recurso improvido. A Recorrente arcará com 

as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação.” Pois bem. Feito esse breve 

introdutório, no que se refere aos danos morais objeto da condenação 

exequenda, considerando que a sentença condenatória foi prolatada em 

29/06/2018 (ID. 13685559) é a partir dessa data que começam a incidir os 

juros moratórios até a data do bloqueio via BACENJUD (23/09/2019 – ID. 

24200740), sendo esse o parâmetro a ser usado na elaboração do valor 

exequendo. Doutra banda, a correção monetária deverá incidir desde a 

data do fato danoso (09/06/2015 – Id. 12390286) até 23/09/2019, que 

multiplicado pelos juros de mora apurados, alcança o montante de R$ 

7.888,76. Efetuando a somatória da condenação e acrescentado 10% 

referente a multa prevista no art. 523 do CPC (R$ 788,88) mais os 15% 

dos honorários fixados em sede recursal (R$ 1.301,65), resulta em R$ 

9.979,29, que acrescidos de R$ 211,37 referentes a 2% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos da sentença em embargos de declaração 

Id. 16363314 (valor da causa 10.000,00 atualizado desde o ajuizamento da 

ação em 23.03.2018 até a data da constrição judicial resulta no valor de 

R$ 10.568,93), resulta no valor final de R$ 10.190,66 devidos ao 

embargado/credor, sendo esse o valor total da condenação, devidamente 

atualizado até 23/09/2019 (data da efetiva constrição via BACENJUD), que 

não é nem o indicado pelo credor, já que atualizou desde a data de 

26.01.2015 com fator de correção diverso do indicado na sentença, nem o 

defendido pela contadoria do juízo, tendo em vista que não limitou a 

atualização até a data do bloqueio via BACENJUD, usou como base a data 

da sentença em embargos de declaração e não da sentença 

condenatória, ignorou por completo a multa de 10% pelo não pagamento 

voluntário e 15% dos honorários advocatícios fixados em sede recursal, 

de forma que os cálculos apresentados pela embargante se acham 

corretos. Assim, considerando que o valor da constrição via BACENJUD 

efetuada nas contas bancárias da devedora se deu no valor 

correspondente a R$ 11.284,04 (ID. 24200740), e que houve o 

levantamento de R$ 10.093,38 em favor do credor (Id. 30757564) resta um 

saldo residual no valor de R$ 1.190,66 dos quais restam a pagar R$ 97,28 

em favor do credor e o restante em favor da devedora, ora embargante. 

Por todo exposto, acolho os embargos opostos, para determinar/fixar o 

saldo da condenação até a data do bloqueio via BACENJUD em R$ 

10.190,66, nos moldes da fundamentação supra. Nesses termos, 

considerando que o valor penhorado contempla a integralidade do débito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 704 de 935



exequendo, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Por fim, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos valores 

existentes nos autos no valor de R$ 97,28 em favor do credor e o saldo 

remanescente em favor da devedora, ora embargante. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após, com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido nestes autos, ao arquivo com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000387-47.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000387-47.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: DAIANE DANCIGUER REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

ARAUJO RIOS VISTOS. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável, partilha de bens, guarda e alimentos proposta por Daiane 

Danciguer em face de Antônio Carlos de Araújo Rios, objetivando, em 

sede de tutela antecipada, a fixação de alimentos provisórios em favor 

dos filhos comum do casal Carlos Henrique Danciguer Rios e Ana Carla 

Danciguer Rios (id. 30887295). Narra a requerente que conviveu com o 

requerido pelo período de 17/01/2004 até o ano de 2018, não 

especificando data precisa do fim do relacionamento, e desta união 

nasceram os filhos Carlos Henrique Danciguer Rios e Ana Carla Danciguer 

Rios. Aduz, que durante a constância da união marital adquiram bens e, 

com o termino do relacionamento o requerido negou-se de partilhar os 

pertencentes, bem como, em auxiliar nas despesas para a criação dos 

filhos. Verbera, que o requerido vem se ocultando, realizando a 

transferências da posse/propriedade dos bens a terceiros, por fim, 

aduzindo que por diversas vezes tentou realizar a partilha dos bens de 

forma amigável, obtendo resposta negativa do requerido (Id. 30887295). 

Adiante, fora determinada a intimação da autora para que acosta-se aos 

autos prova cabal da alegada hipossuficiência e, juntar cópia da certidão 

de nascimento da infante Ana Carla Danciguer Rios, comprovar a 

posse/propriedade dos bens imóveis comum do casal descritos na 

exordial, bem como comprovar a existência dos semoventes indicados (id. 

30893306). Por meio do petitório de Id. 31241355, limitou-se a autora em 

adentra as nuances da sua hipossuficiência, utilizando com meio de 

comprovação os 3 últimos extratos da conta bancaria (id. 31241356). 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relato. 

Fundamento e decido. Conforme preceitua o art. 320 do NCPC, a petição 

inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, o artigo 321, também do NCPC dispõe que, 

verificando o Juiz o não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 

319 e 320 do mesmo diploma, deverá ser determinado ao autor que 

emende a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Na hipótese 

dos autos, observa-se que mesmo oportunizado a autora emendar a 

inicial, limitou-se apenas e reafirmar suas condições de hipossuficiência, 

deixando de acostar aos autos contracheque, declaração de IRPF, 

certidão negativa de imóveis ou outros meios de comprovação, que 

aponta-se de forma clara/evidenciada suas condições de miseráveis 

conforme previsto na Lei nº 13.105/2015. De mais a mais, a autora 

manteve-se inerte, deixando de trazer à baila, certidão de nascimento do 

filha comum do casal,Ana Carla Danciguer Rios e, ainda deixou de insuflar 

qualquer índicos da existência dos bens arrolados, que supostamente 

seriam comum do casal ou tão pouco, ventilou qualquer informação sobre 

os bens. Colho o entendimento Jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA.EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. Não atendido o despacho que, com 

clareza e precisão, indica irregularidades na inicial e determina a sua 

emenda, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial e a 

consequente extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

d o  C P C / 2 0 1 5 . ( T J - D F  0 7 0 3 7 7 7 1 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 2  D F 

0703777-17.2018.8.07.0012, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 05/06/2019, 2ª Turma Cível). Assim, considerando a inércia da 

parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da 

petição inicial. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Oportunamente, arquive-se. Ás providencias. Aripuanã/MT, 20 

de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56163 Nr: 162-20.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOUVEIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS,

Considerando o cancelamento das audiências de instrução e julgamento, 

conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia 

mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS2Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e 

pela Corregedoria Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

249/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 23 de julho de 2020 às 14:00horas, cumprindo-se 

ademais as determinações exaradas no decisum de Ref. 178.

 Ciência do Parquet.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Aripuanã/MT, 03 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63038 Nr: 2650-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FAUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298

 VISTOS,

Considerando o cancelamento das audiências de instrução e julgamento, 

conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia 

mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS2Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e 

pela Corregedoria Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

249/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 23 de julho de 2020 às 16:30min, cumprindo-se 

ademais as determinações exaradas no decisum de Ref. 73.

 Ciência do Parquet.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Aripuanã/MT, 03 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 2340-68.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O

 VISTOS,

Considerando o cancelamento das audiências de instrução e julgamento, 

conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia 

mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS2Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e 

pela Corregedoria Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

249/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 20 de julho de 2020 às 17:45min, cumprindo-se 

ademais as determinações exaradas no decisum de Ref. 88.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Aripuanã/MT, 03 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58893 Nr: 1795-66.2015.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Por tudo isso, em dissonância com o entendimento ministerial, que, 

ademais, não condiciona a atividade jurisdicional decisória (art. 385 do 

CPP), a conclusão a que se chega no caso em riste é de que ao “trazer 

consigo” variadas quantidades de drogas que, segundo as suspeitas 

locais, eram usadas sim para a traficância, ainda que em pequena 

proporção, incorreu o acusado na figura típica descrita no art. 33 da Lei 

AntiDrogas, impondo-se a prolação do édito condenatório, também nesse 

particular.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória verberada 

pelo Ministério Público Estadual em face de Maicon Willian dos Santos da 

Silva, para CONDENÁ-LO nas penas do crime definido no art. 155, caput 

do Código Penal, e do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (trafico de drogas), 

passando, adiante, à dosagem da sanção legal a ser individualizada na 

hipótese.

(...)

CONCURSO MATERIAL E DETRAÇÃO

Nos termos do artigo 69 do CP, quando o agente, mediante mais de uma 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 

incorrido, o que resulta numa reprimenda final de o total 6 anos, 1 mês e 

15 de reclusão e mais 423 dias-multa, calculados sobre o percentual de 

1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos que ensejaram o édito 

condenatório.

 Verificando que o réu foi preso em flagrante em 18/11/2015 e obtido 

liberdade provisória somente em 19/09/2017, determino a detração deste 

período de prisão cautelar do montante de pena a ser cumprido pelo réu, 

importando, assim, na modificação do regime inicial prisional, porque 

remanescem pouco mais de 4 anos de sanção corporal a ser cumprida, 

justificando a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena, cujas condições serão fixadas em sede de audiência admonitória.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Tendo em vista que a condenação supera o limite fixado no art. 44, I, do 

CP, descabida a concessão de sursis nesse momento.

DAS CUSTAS

Isento o autor do pagamento das custas processuais.

DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Certificado o trânsito em julgado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62172 Nr: 2003-16.2016.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

capacidade do requerido em prestar alimentos e a necessidade da 

alimentada.Determino a produção de prova testemunhal, designando 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data de 22 de 

junho às 13:20min, cabendo aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, 

quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, 

§4º, inciso I, CPC).Advirto, ainda, que inércia dos advogados em relação à 

comunicação das testemunhas implicará na desistência de suas 

inquirições (art. 455, §3º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo para realização da solenidade designada.Ciência 

ao Parquet. Às providências.Aripuanã/MT, 11 de abril de 2020.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57607 Nr: 1006-67.2015.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MALTEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1006-67.2015.811.0088

Código nº 57607

Inventariante: Sergio Malthezo

VISTOS.

Trata-se de ação de inventario verbalizada por Sergio Malthezo dos bens 

deixados pelo de cujus João Malthezo, falecido em 08/06/2015.

 Manifesta-se o inventariante, informando a readequação do plano de 

partilha dos bens deixados pelo de cujus, requer sua devida homologação 

com a expedição dos competentes formais e, o arbitramento da vintena 

remuneratória em favor da testamentaria entre 1% a 5% ante seu 

desempenho na execução do testamento (ref.54).

 Neste passo, considerando que os pedidos formulados pelo inventariante, 

envolvem interesse de incapaz, nos termos do artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil/2015, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Às providências.

Aripuanã/MT, 24 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito em designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58191 Nr: 1340-04.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JUNIOR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1340-04.2015.811.0088

Código nº 58191

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executada: Supermercado Junior Ltda Me

VISTOS,

Manifesta-se a exequente requerendo a citação por edital da executada, 

uma vez que a citação por oficial de justiça restou infrutífera.

A citação por edital deve ser excepcional e admitida apenas quando não 

tiver sido possível outra forma de citação da parte, observa-se que o 

exequente não promoveu diligências a fim de localizar o endereço 
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atualizado da devedora, portanto indefiro, por ora, a citação por edital.

Com este entendimento, corrobora o e. Tribunal de Justiça do Paraná, 

senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO 

VERIFICADA.ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA.NULIDADE DA CITAÇÃO 

POR EDITAL.NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 

DEVIDOS.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES.01. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente 

tem cabimento depois de esgotadas todas as diligências possíveis quanto 

à localização do requerido, o que não ocorreu nos autos.02. Acolhida a 

exceção de pré-executividade, com extinção da execução, são cabíveis 

honorários de sucumbência.03. O prequestionamento é atendido pelo 

enfrentamento das questões trazidas pelas partes ao conhecimento do 

Tribunal.Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. 

(TJPR - 16ª C.Cível - EDC - 1102373-9/01 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - - 

J. 09.07.2014)) (grifos)

Intime-se a exequente para informar o endereço atualizado da executada, 

ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Às providências.

Aripuanã/MT, 24 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57882 Nr: 1146-04.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 Destarte, havendo conjunto probatório coeso, robusto, a demonstrar que, 

ao contrário do que pretende fazer crer o acusado, as imputações a ele 

não são narrativas de adolescentes vingativas e sim, a pura e simples 

descrição de um abuso que se prolongou por vários anos de suas vidas, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal verbalizada na ação 

penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Luizi Burdulis, a 

fim de condená-lo pela prática do crime definido no art. 217-A do CP, em 

continuidade delitiva por diversas vezes e contra duas vítimas, e passo a 

dosar a pena a ser-lhe aplicada em concreto:

(...)

CONCURSO DE CRIMES

Nos termos do artigo 69 do CP, quando o agente, mediante mais de uma 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 

incorrido, o que resulta no total 40 anos e 16 dias de reclusão.

REGIME INICIAL

 Em se tratando de reprimenda superior a 8 anos, e tendo sido 

negativadas circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial FECHADO para 

cumprimento da pena, mas como o réu respondeu ao processo em 

liberdade e demonstrou residência e profissão fixas, faculto-lhe o direito 

de recorrer em liberdade, devendo ser expedido o competente mandado 

de prisão tão logo transitada em julgado a condenação.

DAS CUSTAS

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a 

seguir:

 1. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

2. Expeça-se a guia de execução de pena instruindo-a conforme 

determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC, inserindo-a no SEEU para 

início da fase de execução da reprimenda estatal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-51.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EVA JOSEFA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000152-51.2018.8.11.0088. REQUERENTE: EVA JOSEFA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de indenização por danos 

morais interposta por Eva Josefa da Silva Pereira em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A Autora é usuária dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica referente à unidade 

consumidora n° 6/60305-0, onde possui residência e também um 

estabelecimento comercial, denominado “Restaurante Lanche Bom”. O 

estabelecimento comercial atende de segunda a domingo, servindo as 

refeições para almoço e janta, e o mesmo é o único meio de sobrevivência 

para a Autora e sua família. Alega a Autora que numa sexta-feira, mais 

precisamente na data de 06 de abril de 2018, por volta das17h10min, esta 

fora surpreendida ao ver funcionários da empresa Requerida mexendo no 

padrão de energia elétrica de seu estabelecimento, assim, foi até a equipe 

averiguar o que estava acontecendo, e os mesmos a ignoraram e 

realizaram o corte de sua energia. Relata que entrou em contato com a 

empresa requerida por diversas vezes, a fim de solucionar o problema, 

contudo, não obteve êxito. O corte perdurou até o dia 13 de abril, gerando 

grandes prejuízos morais e materiais. Em sua contestação, a Requerida 

alega que o que ocorreu no presente caso foi que o antigo titular da 

unidade consumidora, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DIONISIO, 

requereu o encerramento da relação contratual com a ENERGISA. Assim, 

o serviço foi desligado, sendo que posteriormente houve pedido de ligação 

com troca de titularidade em 12/04/2018, em nome da autora. Afirmando 

que não houve a prática de nenhum ato ilícito pela requerida, na medida em 

que não ocorreu nenhuma suspensão do serviço, mas mero desligamento 

a pedido do então titular. A audiência de conciliação resultou inexitosa, id- 

167005700, bem como, a audiência de instrução, onde novamente fora 

oportunizado a conciliação, todavia, infrutífera, id-23527998. Inquirida, a 

testemunha Seluir, relatou que possui seu comercio próximo ao 

restaurante da Requerente, que toda segunda-feira almoça no restaurante 

em questão, e que no mês de abril de 2018, não sabendo informar a data, 

era uma sexta-feira, e o estabelecimento comercial da Requerente ficou 

aproximadamente nove dias fechado sem energia, inclusive, também ficou 

sem almoçar lá em uma segunda-feira, por causa da falta de energia. O 

informante Luciano, disse que se hospedava em um hotel da cidade, e 

todos os dias almoçava e jantava no Restaurante da Requerente, porém 

no mês de abril ficou privado de ir ao restaurante, pois este estava 

fechado por falta de energia elétrica, e que a Requerente lhe disse que a 

empresa Requerida havia cortado sua energia. Pois bem. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora juntou nos autos 

comprovantes de que encontrava-se em dia as faturas junto à empresa 

Requerida. De mais a mais, restou comprovado nos autos que a Requerida 

efetuou o desligamento de energia de forma irregular, mesmo estando 

pagos os débitos daquela UC, sem que tenha justificado tal atitude. A 

Autora residência no endereço daquela UC, bem como, tinha seu 

estabelecimento comercial, denominado “Restaurante Lanche Bom”, o qual 

atendia de segunda a domingo, servindo as refeições para almoço e janta, 

sendo o único meio de sobrevivência para a Autora e sua família. Restou 

comprovado que a UC, fora ligada após 07 dias. Desta forma, havendo 

grandes prejuízos. Assim, o relato da inicial, corroborado pelos 

documentos juntados são suficientes a demonstrar a probabilidade do 

direito deduzido. Desse modo, a atitude imprópria da concessionária 

configura a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, I da Lei 
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nº. 8.078/90, vez que a reclamada interrompeu o abastecimento de 

energia na UC da reclamante sem qualquer justificativa plausível. A 

energia elétrica é bem essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, sendo 

evidente, portanto, que o usuário, ora reclamante, teve prejuízos de 

natureza moral, estes representados pelo sensível desconforto a que 

ficou submetida no período em que a energia elétrica deixou de lhe ser 

fornecida, associado ao constrangimento e à decepção íntima daí 

resultantes. A propósito: “RECURSO INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO 

ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 

DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. 

QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” 

(Recurso Cível Nº 71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015). Em 

Julgamento recente Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

condenou a concessionária de energia do Estado, Energisa, ao pagamento 

de R$ 8 mil por danos morais, a título de ressarcimento, a uma segurada. 

Isso porque a empresa cortou o fornecimento de energia de forma ilegal 

na residência da cliente por cinco dias. Entendimento da Primeira Câmara 

de Direito Privado do TJ é de que "o fornecimento de energia elétrica, por 

se tratar de um serviço público essencial, prestado por concessionária, 

deve ser oferecido adequadamente, de forma eficiente e contínua, apenas 

podendo ser interrompido em situação de emergência ou após prévio 

aviso". “Portanto, não há dúvidas que a apelante/ré deixou de prestar o 

serviço de fornecimento de energia elétrica de forma adequada, sendo 

totalmente injustificada a falta de fornecimento de energia elétrica durante 

tantos dias”, ressaltou o magistrado. Portanto, não há dúvidas que a 

Requerida deixou de prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica 

de forma adequada, no momento em que fez o corte de energia de forma 

irregular, sem aviso prévio a Autora e sem que tenha justificado tal atitude. 

No tocante ao caráter indenizatório e a valoração do dano moral, Caio 

Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Assim, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é o valor adequado para que reste 

satisfeita a função reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, 

bem como não importe no enriquecimento sem causa da parte autora. 

Dispositivo. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da exordial para: a) CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos 

danos morais causados à parte requerente, corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Descabe 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz 

Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga VISTOS, ETC. Ante a previsão 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, DEIXO DE HOMOLOGAR o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, 

divergindo da conclusão esposada no esboço decisório, razão porque 

passo a formular as correções no texto decisório, proferindo decisão 

substitutiva, nos termos a seguir: Cinge-se a pretensão ao 

reconhecimento de ato ilícito e a consequente imposição do dever de 

indenizar por parte da prestadora de serviços de distribuição de energia, 

quanto ao alegado corte indevido e sem pré-aviso da energia da UC n. n° 

6/60305-0. Ocorre que ao se compulsar as próprias alegações expostas 

na inicial, verifica-se que a autora, confessadamente, admitiu que era 

locatária no imóvel servido pela UC mencionada, e que, como forma de 

pagamento dos alugueres, assumiu as dívidas que o antigo locatário havia 

deixado, assinalando que elas possuíam valores muito altos, razão 

porque, demorou a quitá-las integralmente, assim como, não procedeu a 

transferência da titularidade para seu nome, até pagar as dívidas do antigo 

usuário. A sua vez, afirmou a ré que a UC estava registrada em nome de 

Francisco de Assis da Silva Dionisio, e que até 04/04/2018 assim 

perdurou, sendo, nessa data, pedido o desligamento da UC, indicando as 

telas de sistemas que revelariam tal pedido. Quanto a tais alegações e 

documentos eletrônicos, a demandante simplesmente silenciou em sua 

manifestação processual, silenciando também sobre a afirmação da ré de 

que somente em 12 de abril de 2018 é que foi solicitado o religamento da 

UC. Dessa forma, cabia à autora comprovar que o fato ilícito (corte de 

energia elétrica sem razão justificante) tenha efetivamente ocorrido e isso 

ela não conseguiu demonstrar em juízo. Chama atenção a alegação da 

própria demandante, de que a UC possuía débitos pendentes, de que ela 

não havia quitado integralmente tais débitos e de realmente a UC estava 

em nome de terceiros o que seria corrigido depois do pagamento dos 

débitos, não se podendo inferir, a partir disso, que tenha a demandada 

atuado no âmbito da ilicitude, porque as razões da interrupção do 

fornecimento de energia não estão aclaradas a ponto de se inferir que a 

suspensão tenha sido provocada por um agir ilegal ou desarrazoado por 

parte da demandada. Desse modo, se o fato gerador do dano moral não 

se acha perfeitamente demonstrado, ônus que competia à demandante, 

não há motivos válidos a acolher a pretensão indenizatória, razão porque, 

modifico completamente o projeto de sentença e extingo o pedido exordial, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Sem custas nem honorários, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publicado no PJe. 

Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020 FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Ddesignação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
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ANA MARIA PET SHOP LTDA - ME (REQUERENTE)

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

ANA MARIA BRANDAO BACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000432-51.2020.8.11.0088. REQUERENTE: MASTER MIX COMERCIAL 

LTDA, ANA MARIA BRANDAO BACH, ANA MARIA PET SHOP LTDA - ME V 

I S T O S, Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial, 

aviada por Master Mix Comercial LTDA em desfavor de Ana Maria Pet 

Shop Ltda- Me, almejando que este Juízo homologue o termo de acordo de 

apagamento e quitação de negócio jurídico firmado entre as partes e, após 

com seu cumprimento, promova o arquivamento dos autos. Compulsando a 

exordial, há que se ponderar existir defeito grave na peça, que, ao arrepio 

do que estabelece o Enunciado nº 135 do FONAJE, deixou de trazer 

"comprovante atualizado da situação cadastral" da microempresa junto ao 

SIMPLES, porque o status de "ativa", não significa adimplência e 

regularidade tributária, requisito considerado essencial pela jurisprudência 

para o controle da legitimação das pessoas jurídicas que pleiteiam como 

autoras perante o rito sumaríssimo regulado pela Lei nº 9099/95. Nesta 

senda, deixo de receber a pretensão e homologa-la, defiro prazo de 5 dias 

para que a demandante traga aos autos prova de sua atual situação 

cadastral junto ao regime especial de tributação das microempresas, 

assim como advirto que, na esteira do que definiu-se no Enunciado nº 154 

do FONAJE, as microempresas somente podem demandar nos Juizados 

quando representadas pessoalmente por seu sócio-administrador, 

exatamente porque é essa condição de pessoalidade do microempresário 

individual que justifica a estadia desse tipo de pessoa jurídica sob o regime 

sumaríssimo. Esgotado o prazo, certifique-se e remeta-se os autos 

conclusos para novas deliberações. Às providências. Aripuanã/MT, dia 24 

de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-25.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ISLONY LARSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010163-25.2015.8.11.0088. REQUERENTE: ISLONY LARSON 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Trata-se de 

Embargos de declaração verbalizado por OI S/A, objetivando sanar o erro 

material que consta na sentença prolatada de id. 15853260, a qual exarou 

condenando instituição financeira para arcar com os danos morais, sendo 

o correto OI S/A (id. 15853260). Compulsando os autos vislumbro que não 

assiste razão ao embargante, não devendo, pois, ser acolhidos os 

embargos de declaração para, sanando o erro material apontado, constar: 

“O comprovante de pagamento do débito, efetuado na forma pactuada 

entre as partes, possui data de 18/09/2012, enquanto que a exclusão da 

negativação se deu somente em 11/09/2015 (Id nº 8878704 - Pág. 2-4). 

Assim, indevida e abusiva a conduta da requerida, que por desídia, não 

informou a quitação do débito, ocasionando a manutenção indevida do 

autor em cadastro de inadimplentes e sua consequente repercussão 

negativa”. De mais a mais, tendo em vista que a parte vencida 

encontrar-se em fase de recuperação judicial, conforme decisão prolatada 

nos autos do processo nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, 

foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. 

Considerando que o fato gerador do direito à indenização remonta a 

18/09/2012 (id. 8878632) evidente que o crédito dele decorrente se 

amolda ao conceito de crédito concursal, e, portanto, deve se sujeitar ao 

plano aprovado na assembleia de credores, como anunciado 

nacionalmente e exarado na decisão prolatada nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ. Outrossim, a jurisprudência uniforme da Corte Cidadã, o 

crédito derivado da responsabilidade civil não nasce do momento que é 

reconhecido pela decisão judicial e sim a partir da existência do evento 

causador do dano, independentemente de quando esse dano venha a ser 

reconhecido judicialmente. Sobre o tema: "Na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora."(REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 

16/05/2016). Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJ/RJ que com 

efeito vinculante aos juízes de direito daquele Estado exarou o seguinte 

comunicado orientativo: “AVISO TJ nº 37/2018 - O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  d o  G r u p o  O I  P r o c .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001, que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial 

ou a créditos extraconcursais fato gerador constituído após 20.06.2016 e, 

por isso, não sujeito à Recuperação Judicial. 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem...”. Ante o exposto, Por essas 

razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos 

apresentados de forma tempestiva, rejeito o pedido para sanar o erro 

material apontado, mantendo a sentença (id-15853260). Expeça-se 

certidão de crédito em favor do exequente, para habilitação nos autos da 

recuperação judicial a fim de que seja o pagamento realizado na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Cumpridas as determinações anteriores, 

por ser impossível o prosseguimento da ação perante este juizado, com 

fulcro no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos 

com julgamento do mérito. Após o transito em julgado da sentença, 

arquivem-se os presentes autos. Submeto os autos ao MM.º Juiz 

Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga VISTOS, ETC. Ante a previsão 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga credenciada a este juízo, 

promovendo as seguintes alterações na minuta decisória: i. Compulsando 

os autos de forma mais atenta, verifica-se que a questão suscitada nos 

aclaratórios (prescrição do direito à indenização pela manutenção da 

negativação do crédito do demandante após a quitação da dívida junto à 

ré) não foi abordada na minuta apresentada pela Juíza Leiga, que aborda 

temas estranhos ao apelo; ii. Sendo assim, e indo diretamente ao ponto, 

assiste razão parcial à embargante quando aponta ter sido o decisum 

omisso quanto ao enfrentamento da questão prejudicial levantada em sede 

defensiva, devendo ser saneada essa lacuna decisória para que a 

prestação jurisdicional seja entregue em toda sua completude; iii. Pois bem, 

afirma a recorrente que como a negativação da dívida data de junho de 

2011 e a ação foi ajuizada em setembro de 2015, teria ocorrido a 

prescrição trienal indenizatória, questão não abordada no projeto de 

sentença homologado pelo juízo; iv. Acontece que a razão do pedido 

exordial não é a negativação da dívida, no ano de 2011, porque, como 

expressamente reconheceu o autor, àquele tempo ele era mesmo 

inadimplente e não quitou as faturas negativadas; v. O pedido se escora 

na alegação de que um ano depois (agosto de 2012) o embargado 

recebeu da operadora de serviços de telefonia uma oferta de negociação 

e quitou o débito existente, no mês seguinte, conforme demonstra o 

documento de id. 5028328311; vi. Essa é a causa de pedir remota, e, se 

da data da quitação (18/09/2012) até a data de ajuizamento da ação 

indenizatória (25/08/2015) não decorreram três anos, então, é fácil 

concluir que inexiste prescrição a ser pronunciada na espécie. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE os aclaratórios, para reconhecer a 

omissão decisória quanto à alegada prescrição do direito suscitado pelo 

autor na exordial, mas, no mérito, rechaço a causa de extinção da 

obrigação de indenizar suscitada pela embargante, mantendo, no demais, 

a minuta decisória, especialmente para referendar a correção do decisum 

sentencial, quanto à data da constituição do crédito em comento e as suas 

consequências para o processo de execução do crédito exequendo em 

face ao processo de recuperação judicial a que se acha sujeita a empresa 

condenada. Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo ou havendo pedido, expeça-se a certidão de crédito 

para habilitação no processo de RJ em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e, depois, arquive-se 

definitivamente. Com essas considerações, modifico parcialmente o 

projeto de sentença para que produza seus regulares efeitos. Publicado 

no PJe. Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020 FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-51.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUL S.A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010008-51.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ROBSON BUENO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CONSUL S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS contra a empresa 

CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A –CASAS BAHIA movida por 
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ROBSON BUENO. A pretensão do Requerente cinge-se à condenação da 

empresa Requerida ao pagamento de danos morais, bem como 

ressarcimento do valor pago pelo produto adquirido, valor R$ 899,00 

(oitocentos e noventa e nove reais). A empresa Ré alega preliminar de 

ilegitimidade passiva, afirmando não ser responsável por tal incidente. 

Designada Audiencia de Conciliação, presentes as partes, resultou 

inexitosa. Decido. Mérito. Narra o autor que na data de 03.11.2016, 

adquiriu em uma loja virtual da Requerida, uma lavadora de roupas da 

Marca CONSUL modelo CWC08ABANA -8Kg pelo preço de R$ 899,00 

(oitocentos e noventa e nove reais), a qual fora recebida em 22.11.2016, 

porém, devidamente Instalada a mesma não funcionou. Após inúmeras 

tentativas, a primeira Requerida por estar dentro do prazo legal sugeriu a 

substituição do produto determinando que o mesmo fosse embalado para 

que fosse devolvido e mesmo o Requerente tendo adotado todas as 

providências de seu encargo, assim o fez, providenciou a todo o 

necessário para a devolução da lavadora, na esperança de receber uma 

nova no lugar da primeira. No entanto, o Requerente se viu obrigado a 

comprar outra lavadora, pois não recebeu outra em substituição da 

empresa Requerida. Insatisfeito com tais descasos, o Requerente 

ingressou com a presente ação. Pois bem. Inicialmente verifica-se que a 

natureza da relação entre as partes de uma negociação de consumo, pelo 

que aplicam-se a normas do Código de Defesa do Consumidor. Um dos 

princípios básicos que norteiam o CDC em seu art. 4º, Inciso I é a 

vulnerabilidade do consumidor, o que obriga ao fornecedor de produtos ou 

serviços tem por obrigação lançá-los no mercado de consumo de maneira 

segura, transparente, sem causar prejuízos desnecessários ao 

consumidor. A presente ação busca uma indenização pelos danos morais 

sofridos pelo Requerente, oriundos do descaso e falta de respeito da 

promovida para com aquele, e pela má prestação de serviços pelas 

demandadas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a má 

prestação de serviço como fundamento da responsabilidade civil, ao 

dispor que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, verifica-se, cristalinamente, a conduta ilícita 

das empresas demandadas, consubstanciada na esperança causada ao 

Requerente, em obter a troca do produto, sendo que foi extrapolado o 

prazo da troca, não observado pelas Requeridas, assim como o descaso 

em sanar o problema por elas gerado. O procedimento exposto na 

presente demanda lesou o consumidor, na medida em que este ficou 

privado de usufruir por um bem pelo qual pagou e recebeu e não 

funcionou, frustrando, assim, sua legítima expectativa. Ademais, os 

transtornos e aborrecimentos sofridos pelo Autor em razão da conduta 

negligente das Rés são incontestes. Sobre o tema: E M E N T A - 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação De OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – COMPRA DE 

APARELHO DE TELEVISÃO – PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO – VÍCIO 

NÃO SANADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR 

INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MINORADOS PARA r$ 

10.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falta de compromisso 

e a desídia da prestadora de serviço, do comerciante e da fabricante com 

a solução de problema relacionado a vício no produto configura a 

ocorrência de danos morais. 2. Em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, e respeitando o caráter compensatório 

e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, tenho que o 

montante deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 

suficiente para reparar o dano causado ao autor, sem enriquecê-lo 

i l i c i tamente .  (TJ-MS -  AC:  08013381920178120018  MS 

0801338-19.2017.8.12.0018, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 31/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/08/2019). JUIZADO ESPECIAL. CDC. DANO MORAL. COMPRA DE 

PLATAFORMA MÓVEL TIPO EMPILHADEIRA MANUAL. PRODUTO 

ENTREGUE COM DEFEITO. DEMORA DE MAIS DE DOIS ANOS SEM 

SOLUÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE REPARAR. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) 

Configura dano moral a injustificada protelação à resolução do problema, 

eis que o produto apresentou defeito na aquisição, sendo que se 

passaram mais de dois anos sem solução para o caso. 2) Conquanto 

certo o dever de indenizar, inequívoca a necessidade de se fixar a 

indenização em parâmetros que não impliquem o enriquecimento sem 

causa da requerente, mas sirvam à justa reparação do dano. Nesta ordem 

de considerações, arbitra-se indenização a título de dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3) Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Sentença reformada, para condenar a ré a pagar ao autor indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% 

ao mês deste o arbitramento e correção monetária desde a data do evento 

danoso. (TJ-AP - RI: 00492996020158030001 AP, Relator: ROMMEL 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2016, Turma recursal). 

Concernente ao quantum indenizatório, cumpre relembrar que não há um 

critério matemático ou padronizado para estabelecê-lo. Utiliza-se, assim, 

por analogia, o critério do arbitramento judicial e equidade. Com o fim de 

facilitar essa complexa tarefa, os Tribunais têm fixado, de modo reiterado, 

alguns parâmetros informativos para a fixação do valor indenizatório dos 

danos íntimos sofridos pelas pessoas, levando sempre em consideração a 

tríplice finalidade da indenização, a saber, compensatória, educativa 

(pedagógica) e punitiva, além de se atentar ao princípio da razoabilidade. 

Assim, a reparação por danos morais não pode constituir instrumento de 

enriquecimento sem causa, devendo os membros do Poder Judiciário 

dosar, com cautela e bom senso, utilizando-se das experiências 

cotidianas, o valor a ser arbitrado para tal fim, sem que, de outro lado, a 

indenização passe despercebida pelo agressor, pois, irremediavelmente, o 

caráter punitivo deve ser imperante, até mesmo para que se repense as 

condutas e atitudes a serem tomadas no futuro. Portanto, devem ser 

consideradas as particularidades do caso em questão e os princípios de 

moderação e da razoabilidade para que o valor arbitrado seja o suficiente, 

tanto para recompor os danos morais suportados pela parte autora, 

quanto para prevenção à conduta ilícita da ré. No caso dos autos, restou 

claro que a empresa Requerida agiu de forma reprovável quando 

indevidamente deixou de cumprir as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como dificultou, de todas as formas, a solução da 

questão, utilizando o poderio econômico para tratar com impessoalidade e 

desdém o pleito legítimo da parte autora, ora consumidor. Violou, pois, o 

princípio da boa-fé objetiva, tendo a Ré ficado inerte ao invés de 

solucionar o dano cometido ao Autor, atentou contra os objetivos da 

política nacional das relações de consumo no que tange a promover a 

dignidade do consumidor e a atender aos seus interesses econômicos. 

Verificada a falha na prestação do serviço pela empresa demandada, ao 

não efetuar a troca do produto viciado, vislumbra-se, desde logo, a 

existência de um ato e um fato que se amolda a um nexo causal, a fim de 

caracterizar a responsabilização civil pela indenização, seja por danos 

materiais, seja pelos danos morais, pois preenchidos os requisitos mínimos 

para tanto. Assim, agindo com razoabilidade e proporcionalidade, 

atendendo à função educativa punitiva que deve ter a condenação ao 

pagamento de reparação por danos morais e materiais provocados, e 

levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e o aspecto 

negativo da conduta em termos de repercussão social, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido constante na inicial, analisando o 

feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para o fim de: a) condenar as empresas CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S.A–CASAS BAHIA e CONSUL S.A, a pagarem, consoante 

fundamentação acima discorrida, o montante equivalente ao dano material, 

o valor pago pelo produto, R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 

atualizado com juros e correção monetária e, quanto aos danos morais, 

fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga colaboradora, ALTERANDO a minuta decisória quanto ao 

reconhecimento da responsabilidade civil decorrente dos danos morais 

reconhecidos no projeto de sentença, porque, a par de estar bem 

caracterizada a falha na prestação dos serviços, a determinação de 

restituição do valor pago pelo produto defeituoso posto no comércio, com 

as devidas correções da moeda, é o suficiente a redimensionar a relação 

consumerista, não havendo que se falar em danos morais automáticos 

derivados do ilícito contratual, como argutamente vem se fixando na 

jurisprudência do STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não existe 

dano moral in re ipsa pelo simples fato de falha ou defeito do produto 

objeto de relação consumerista, porque, inobstante seja indiscutível a 

responsabilidade pelo vício/defeito do produto, isso não significa o 

reconhecimento automático da ocorrência de dano moral indenizável, que 
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somente pode ser aferido em casos que desbordam da normalidade, 

causando abalo ao consumidor por malferir o seu âmago, o seu equilíbrio 

pessoal. Sobre o tema: “É recorrente o equívoco de se tomar o dano moral 

em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo 

incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma 

vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o 

à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração.” (...) “... a teoria da 

responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor, que 

expressamente embasa os julgados mais recentes da 3ª turma, reporta-se 

a danos que, em princípio, não são reparáveis nem calculáveis, muitos 

ostentando, ademais, feições de caráter patrimonial. (...) “São os 

interesses existenciais que são tutelados pelo instituto da 

responsabilidade civil por dano moral, o que não abrange - ainda que 

lamentáveis -, aborrecimentos ou frustações a envolver relação 

contratual, ou mesmo equívocos perpetrados pela administração pública, 

ainda que demandem providências diversas ou mesmo ajuizamento de 

ação, pois, segundo entendo, a toda evidência não tem o condão de, em 

regra, afetar direito da personalidade, interferindo intensamente no 

bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde 

mental).”(REsp 1.406.245, Relator: Min. Luis Felipe Salomão). Posta a 

questão nesses termos, ao reverso do que pontuado na minuta decisória 

o dano moral não é presumível, porque, salvo situações limítrofes, a 

indenização por danos morais não se destina à reparação dos 

transtornos, mas, sim, pela lesão a direito da personalidade, o que não se 

verifica nos autos, porquê não é natural e nem intuitiva a conclusão de 

que o mau funcionamento de uma máquina de lavar roupas possa violar 

direitos da personalidade do consumidor, já que, desgostos, incômodos, 

aborrecimentos e frustrações não servem, de per si, a justificar uma 

condenação por danos à personalidade. Com essas correções e 

modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o feito com 

julgamento de mérito, mantendo a decisão cominatória de restituição do 

valor pago pelo produto entregue com defeito, mas afastando a 

condenação pela indenização moral. Publique-se e, transitada em julgado, 

dê-se início à fase de cumprimento de sentença – se requerida pelos 

vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de silêncio dos 

interessados. Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-51.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUL S.A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010008-51.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ROBSON BUENO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CONSUL S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS contra a empresa 

CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A –CASAS BAHIA movida por 

ROBSON BUENO. A pretensão do Requerente cinge-se à condenação da 

empresa Requerida ao pagamento de danos morais, bem como 

ressarcimento do valor pago pelo produto adquirido, valor R$ 899,00 

(oitocentos e noventa e nove reais). A empresa Ré alega preliminar de 

ilegitimidade passiva, afirmando não ser responsável por tal incidente. 

Designada Audiencia de Conciliação, presentes as partes, resultou 

inexitosa. Decido. Mérito. Narra o autor que na data de 03.11.2016, 

adquiriu em uma loja virtual da Requerida, uma lavadora de roupas da 

Marca CONSUL modelo CWC08ABANA -8Kg pelo preço de R$ 899,00 

(oitocentos e noventa e nove reais), a qual fora recebida em 22.11.2016, 

porém, devidamente Instalada a mesma não funcionou. Após inúmeras 

tentativas, a primeira Requerida por estar dentro do prazo legal sugeriu a 

substituição do produto determinando que o mesmo fosse embalado para 

que fosse devolvido e mesmo o Requerente tendo adotado todas as 

providências de seu encargo, assim o fez, providenciou a todo o 

necessário para a devolução da lavadora, na esperança de receber uma 

nova no lugar da primeira. No entanto, o Requerente se viu obrigado a 

comprar outra lavadora, pois não recebeu outra em substituição da 

empresa Requerida. Insatisfeito com tais descasos, o Requerente 

ingressou com a presente ação. Pois bem. Inicialmente verifica-se que a 

natureza da relação entre as partes de uma negociação de consumo, pelo 

que aplicam-se a normas do Código de Defesa do Consumidor. Um dos 

princípios básicos que norteiam o CDC em seu art. 4º, Inciso I é a 

vulnerabilidade do consumidor, o que obriga ao fornecedor de produtos ou 

serviços tem por obrigação lançá-los no mercado de consumo de maneira 

segura, transparente, sem causar prejuízos desnecessários ao 

consumidor. A presente ação busca uma indenização pelos danos morais 

sofridos pelo Requerente, oriundos do descaso e falta de respeito da 

promovida para com aquele, e pela má prestação de serviços pelas 

demandadas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a má 

prestação de serviço como fundamento da responsabilidade civil, ao 

dispor que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, verifica-se, cristalinamente, a conduta ilícita 

das empresas demandadas, consubstanciada na esperança causada ao 

Requerente, em obter a troca do produto, sendo que foi extrapolado o 

prazo da troca, não observado pelas Requeridas, assim como o descaso 

em sanar o problema por elas gerado. O procedimento exposto na 

presente demanda lesou o consumidor, na medida em que este ficou 

privado de usufruir por um bem pelo qual pagou e recebeu e não 

funcionou, frustrando, assim, sua legítima expectativa. Ademais, os 

transtornos e aborrecimentos sofridos pelo Autor em razão da conduta 

negligente das Rés são incontestes. Sobre o tema: E M E N T A - 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação De OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – COMPRA DE 

APARELHO DE TELEVISÃO – PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO – VÍCIO 

NÃO SANADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR 

INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MINORADOS PARA r$ 

10.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falta de compromisso 

e a desídia da prestadora de serviço, do comerciante e da fabricante com 

a solução de problema relacionado a vício no produto configura a 

ocorrência de danos morais. 2. Em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, e respeitando o caráter compensatório 

e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos morais, tenho que o 

montante deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 

suficiente para reparar o dano causado ao autor, sem enriquecê-lo 

i l i c i tamente .  (TJ-MS -  AC:  08013381920178120018  MS 

0801338-19.2017.8.12.0018, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 31/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/08/2019). JUIZADO ESPECIAL. CDC. DANO MORAL. COMPRA DE 

PLATAFORMA MÓVEL TIPO EMPILHADEIRA MANUAL. PRODUTO 

ENTREGUE COM DEFEITO. DEMORA DE MAIS DE DOIS ANOS SEM 

SOLUÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE REPARAR. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) 

Configura dano moral a injustificada protelação à resolução do problema, 

eis que o produto apresentou defeito na aquisição, sendo que se 

passaram mais de dois anos sem solução para o caso. 2) Conquanto 

certo o dever de indenizar, inequívoca a necessidade de se fixar a 

indenização em parâmetros que não impliquem o enriquecimento sem 

causa da requerente, mas sirvam à justa reparação do dano. Nesta ordem 

de considerações, arbitra-se indenização a título de dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3) Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Sentença reformada, para condenar a ré a pagar ao autor indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% 

ao mês deste o arbitramento e correção monetária desde a data do evento 

danoso. (TJ-AP - RI: 00492996020158030001 AP, Relator: ROMMEL 

ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2016, Turma recursal). 

Concernente ao quantum indenizatório, cumpre relembrar que não há um 

critério matemático ou padronizado para estabelecê-lo. Utiliza-se, assim, 

por analogia, o critério do arbitramento judicial e equidade. Com o fim de 

facilitar essa complexa tarefa, os Tribunais têm fixado, de modo reiterado, 

alguns parâmetros informativos para a fixação do valor indenizatório dos 

danos íntimos sofridos pelas pessoas, levando sempre em consideração a 
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tríplice finalidade da indenização, a saber, compensatória, educativa 

(pedagógica) e punitiva, além de se atentar ao princípio da razoabilidade. 

Assim, a reparação por danos morais não pode constituir instrumento de 

enriquecimento sem causa, devendo os membros do Poder Judiciário 

dosar, com cautela e bom senso, utilizando-se das experiências 

cotidianas, o valor a ser arbitrado para tal fim, sem que, de outro lado, a 

indenização passe despercebida pelo agressor, pois, irremediavelmente, o 

caráter punitivo deve ser imperante, até mesmo para que se repense as 

condutas e atitudes a serem tomadas no futuro. Portanto, devem ser 

consideradas as particularidades do caso em questão e os princípios de 

moderação e da razoabilidade para que o valor arbitrado seja o suficiente, 

tanto para recompor os danos morais suportados pela parte autora, 

quanto para prevenção à conduta ilícita da ré. No caso dos autos, restou 

claro que a empresa Requerida agiu de forma reprovável quando 

indevidamente deixou de cumprir as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como dificultou, de todas as formas, a solução da 

questão, utilizando o poderio econômico para tratar com impessoalidade e 

desdém o pleito legítimo da parte autora, ora consumidor. Violou, pois, o 

princípio da boa-fé objetiva, tendo a Ré ficado inerte ao invés de 

solucionar o dano cometido ao Autor, atentou contra os objetivos da 

política nacional das relações de consumo no que tange a promover a 

dignidade do consumidor e a atender aos seus interesses econômicos. 

Verificada a falha na prestação do serviço pela empresa demandada, ao 

não efetuar a troca do produto viciado, vislumbra-se, desde logo, a 

existência de um ato e um fato que se amolda a um nexo causal, a fim de 

caracterizar a responsabilização civil pela indenização, seja por danos 

materiais, seja pelos danos morais, pois preenchidos os requisitos mínimos 

para tanto. Assim, agindo com razoabilidade e proporcionalidade, 

atendendo à função educativa punitiva que deve ter a condenação ao 

pagamento de reparação por danos morais e materiais provocados, e 

levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e o aspecto 

negativo da conduta em termos de repercussão social, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido constante na inicial, analisando o 

feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para o fim de: a) condenar as empresas CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S.A–CASAS BAHIA e CONSUL S.A, a pagarem, consoante 

fundamentação acima discorrida, o montante equivalente ao dano material, 

o valor pago pelo produto, R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 

atualizado com juros e correção monetária e, quanto aos danos morais, 

fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza 

Leiga VISTOS, Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE o projeto de sentença apresentado pela 

Juíza Leiga colaboradora, ALTERANDO a minuta decisória quanto ao 

reconhecimento da responsabilidade civil decorrente dos danos morais 

reconhecidos no projeto de sentença, porque, a par de estar bem 

caracterizada a falha na prestação dos serviços, a determinação de 

restituição do valor pago pelo produto defeituoso posto no comércio, com 

as devidas correções da moeda, é o suficiente a redimensionar a relação 

consumerista, não havendo que se falar em danos morais automáticos 

derivados do ilícito contratual, como argutamente vem se fixando na 

jurisprudência do STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não existe 

dano moral in re ipsa pelo simples fato de falha ou defeito do produto 

objeto de relação consumerista, porque, inobstante seja indiscutível a 

responsabilidade pelo vício/defeito do produto, isso não significa o 

reconhecimento automático da ocorrência de dano moral indenizável, que 

somente pode ser aferido em casos que desbordam da normalidade, 

causando abalo ao consumidor por malferir o seu âmago, o seu equilíbrio 

pessoal. Sobre o tema: “É recorrente o equívoco de se tomar o dano moral 

em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo 

incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma 

vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o 

à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração.” (...) “... a teoria da 

responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor, que 

expressamente embasa os julgados mais recentes da 3ª turma, reporta-se 

a danos que, em princípio, não são reparáveis nem calculáveis, muitos 

ostentando, ademais, feições de caráter patrimonial. (...) “São os 

interesses existenciais que são tutelados pelo instituto da 

responsabilidade civil por dano moral, o que não abrange - ainda que 

lamentáveis -, aborrecimentos ou frustações a envolver relação 

contratual, ou mesmo equívocos perpetrados pela administração pública, 

ainda que demandem providências diversas ou mesmo ajuizamento de 

ação, pois, segundo entendo, a toda evidência não tem o condão de, em 

regra, afetar direito da personalidade, interferindo intensamente no 

bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde 

mental).”(REsp 1.406.245, Relator: Min. Luis Felipe Salomão). Posta a 

questão nesses termos, ao reverso do que pontuado na minuta decisória 

o dano moral não é presumível, porque, salvo situações limítrofes, a 

indenização por danos morais não se destina à reparação dos 

transtornos, mas, sim, pela lesão a direito da personalidade, o que não se 

verifica nos autos, porquê não é natural e nem intuitiva a conclusão de 

que o mau funcionamento de uma máquina de lavar roupas possa violar 

direitos da personalidade do consumidor, já que, desgostos, incômodos, 

aborrecimentos e frustrações não servem, de per si, a justificar uma 

condenação por danos à personalidade. Com essas correções e 

modificações, homologo o projeto de sentença, e extingo o feito com 

julgamento de mérito, mantendo a decisão cominatória de restituição do 

valor pago pelo produto entregue com defeito, mas afastando a 

condenação pela indenização moral. Publique-se e, transitada em julgado, 

dê-se início à fase de cumprimento de sentença – se requerida pelos 

vencedores – ou encaminhe-se ao arquivo em caso de silêncio dos 

interessados. Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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MARLENE KOVALSKI KVIATKOVSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FREILEBEM CARAN (EXECUTADO)

CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010124-33.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: MARLENE KOVALSKI 

KVIATKOVSKI EXECUTADO: CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - 

ME, TATIANE FREILEBEM CARAN VISTOS. Embargos de declaração 

opostos pelo requerido contra sentença de ID. 16145890, defendendo, em 

síntese, a existência de omissão na sentença, no que se refere ao pedido 

de foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. É o breve relato. 

PASSO A DECIDIR. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, 

porém, no mérito, não merece seu acolhimento e, isso porque, a 

fundamentação do julgado foi não fora omissa em relação ao pedido de 

rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme se infere do 

decisum, o juízo em sua deliberação o faz da seguinte forma: “Em consulta 

aos autos de código nº 88823 em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca 

de Juína/MT, o mérito da questão já foi dirimido, sendo reconhecida a 

exigibilidade do título”. Por essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos de declaração opostos apresentados de forma tempestiva, 

rejeito o pedido para sanar a omissão apontada, fazendo constar na 

sentença de ID. 16145890, a seguinte fundamentação: “Em consulta aos 

autos de código nº 88823 em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca de 

Juína/MT, o mérito da questão já foi dirimido, sendo reconhecida a 

exigibilidade do título, porquanto não se admite no direito cambiário a 

existência de assinaturas inúteis. Portanto, agiu a embargante com culpa 

in vigilando e in eligendo, pois seria indispensável que a mesma exercesse 

eficaz fiscalização sobre os atos de seu empregado, de modo a evitar a 

suposta fraude ocorrida. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA - AVAL - CARACTERIZAÇÃO – 

PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

“Ainda que ausente declaração formal de que o fez na qualidade de 

avalista, a assinatura aposta no verso de cheque, por terceiro, induz 

condição de garante, sobretudo ao se considerar que no direito cambiário 

a assinatura aposta na cártula não pode ser considerada inútil.” No mais, 

considerando que a fundamentação da presente decisão, permanece a 
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sentença, tal como lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga VISTOS, Ante 

a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga, extinguindo a execução nos 

termos do art. 924, I do NCPC. Publicado no PJe. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Aripuanã/MT, 21 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-33.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KOVALSKI KVIATKOVSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FREILEBEM CARAN (EXECUTADO)

CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010124-33.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: MARLENE KOVALSKI 

KVIATKOVSKI EXECUTADO: CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - 

ME, TATIANE FREILEBEM CARAN VISTOS. Embargos de declaração 

opostos pelo requerido contra sentença de ID. 16145890, defendendo, em 

síntese, a existência de omissão na sentença, no que se refere ao pedido 

de foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. É o breve relato. 

PASSO A DECIDIR. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, 

porém, no mérito, não merece seu acolhimento e, isso porque, a 

fundamentação do julgado foi não fora omissa em relação ao pedido de 

rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme se infere do 

decisum, o juízo em sua deliberação o faz da seguinte forma: “Em consulta 

aos autos de código nº 88823 em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca 

de Juína/MT, o mérito da questão já foi dirimido, sendo reconhecida a 

exigibilidade do título”. Por essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos de declaração opostos apresentados de forma tempestiva, 

rejeito o pedido para sanar a omissão apontada, fazendo constar na 

sentença de ID. 16145890, a seguinte fundamentação: “Em consulta aos 

autos de código nº 88823 em trâmite pela 3ª Vara Cível da Comarca de 

Juína/MT, o mérito da questão já foi dirimido, sendo reconhecida a 

exigibilidade do título, porquanto não se admite no direito cambiário a 

existência de assinaturas inúteis. Portanto, agiu a embargante com culpa 

in vigilando e in eligendo, pois seria indispensável que a mesma exercesse 

eficaz fiscalização sobre os atos de seu empregado, de modo a evitar a 

suposta fraude ocorrida. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA - AVAL - CARACTERIZAÇÃO – 

PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

“Ainda que ausente declaração formal de que o fez na qualidade de 

avalista, a assinatura aposta no verso de cheque, por terceiro, induz 

condição de garante, sobretudo ao se considerar que no direito cambiário 

a assinatura aposta na cártula não pode ser considerada inútil.” No mais, 

considerando que a fundamentação da presente decisão, permanece a 

sentença, tal como lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Andréia Fernandes dos Santos Juíza Leiga VISTOS, Ante 

a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

sentença apresentado pela Juíza Leiga, extinguindo a execução nos 

termos do art. 924, I do NCPC. Publicado no PJe. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Aripuanã/MT, 21 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-82.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010090-82.2017.8.11.0088. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente 

recurso inominado (id. 31483094) nos termos do artigo 42 da Lei n° 

9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Aripuanã/MT, 27 de abril de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-79.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente para que deposite em cartório os originais das 

certidões que instruem o presente executivo, nos termos do art. 425, §2º, 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000358-94.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente para que deposite em cartório os originais das 

certidões que instruem o presente executivo, nos termos do art. 425, §2º, 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-76.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para se manifestar sobre o petitório de Id 31540482, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71769 Nr: 5245-46.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SIMPLICIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 
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RODRIGUES - OAB:7437/MT

 intimação o autor do fato, na pessoa do seu Advogado, para que cumpra 

integralmente a composição civil ofertada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de prosseguimento do feito, com o oferecimento da denúncia.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63744 Nr: 281-71.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor da 

sentença a seguir transcrita: "Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a prática do delito previsto 

no artigo 28 da Lei 11.343/06, cujas penas cominadas são: advertência 

sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Os 

fatos teriam ocorrido em 08/02/2017. É o relato. Da detida análise do 

processo, vislumbra-se a ocorrência da extinção da punibilidade do autor 

do fato ante o evento da prescrição da pretensão punitiva. Isso porque o 

artigo 30 da Lei n.º 11.343/06 prevê que para esses tipos de penas, 

prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas. Além 

disso, o acusado à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e 

um) anos de idade, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, 

nos termos do artigo 115 do Código Penal, operando-se, portanto, em 01 

(um) ano. Assim, mostra-se imperativo reconhecer que o Estado deixou 

transcorrer o prazo que possuía para buscar a punição do autor do fato 

em razão do delito por ele, em tese, praticado, dando causa à extinção da 

punibilidade do agente. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE DO AGENTE CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, pela 

prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, com fulcro no art. 

30 da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 107, IV, do Código Penal. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Diligências 

necessárias. Oportunamente, arquive-se. Às providências. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69016 Nr: 79-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecer perante este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar a 

certidão de casamento devidamente averbada, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52286 Nr: 707-25.2013.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODERJAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2492-MT, Rubens Rodrigues Miranda Junior - 

OAB:18778

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

Cumpra-se.

Após, conclusos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 1301-15.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO 

MARCENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL TORRES FRANÇA - 

ESTAGIARIO - OAB:MT 9888 E, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

Certifique-se a tempestividade das petições das partes.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-69.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-69.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: JOSE ALVES NETO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 19/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-54.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SANDRA DE SOUZA (REQUERIDO)

FLAVIO JOSE MERLIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000313-54.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: CARMEN SANDRA DE SOUZA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 19/06/2020 Hora: 12:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-91.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE MERLIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000317-91.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: FLAVIO JOSE MERLIM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 19/06/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-37.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 26/06/2020, às 15h.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-24.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CORREIA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000035-24.2018.8.11.0100. EXEQUENTE: FUNDACAO RADIO E TV 

EDUCATIVA DE JUINA EXECUTADO: MANOEL CORREIA FILHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pleiteou nos autos 

em 22 de novembro de 2018. Assim, considerando o lapso temporal entre 

a data do pedido e os dias atuais, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de sua procuradora habilitada, para se manifestar, 

bem como juntar eventual cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010200-45.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010200-45.2017.8.11.0100. EXEQUENTE: BIG CENTER SUPERMERCADO 

LTDA - EPP EXECUTADO: DIRCEU SOARES DA SILVA Vistos etc. 

Considerando o lapso temporal entre a data do último cálculo e a presente 

data, intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-41.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000827-41.2019.8.11.0100. INTERESSADO: AMAURI FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Intimem-se as partes para especificação das 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-78.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODESTO TEIXEIRA DOS PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000637-78.2019.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: MODESTO 

TEIXEIRA DOS PASSOS Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifica-se a incompetência 

do Juizado Especial para processar a presente ação, haja vista que se 

trata de ação de cobrança, cujo valor da do contrato, possui valor 

superior ao admitido no Juizado Especial Cível, qual seja, R$51.633,64 

(cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro 

centavos). Assim, considerando que o valor do pacto supera o limite de 

alçada dos juizados especiais, o reconhecimento da incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação é medida que se impõe. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-58.2019.8.11.0110

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 715 de 935



Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GARDENYA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000119-58.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: ADEILTON DE SOUZA E SILVA 

- ME EXECUTADO: GARDENYA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA Vistos, 

etc. No tocante ao Termo de Audiência e requerimento (Id nº 29285806), 

expeça-se o respectivo auto de adjudicação e intime-se a parte requerida, 

nos moldes do art. 876, §1º, do CPC. Escoado o prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 877, do CPC), expeça-se ordem de entrega ao exequente, devendo 

ser observado o art. 876, §4°, do CPC. A seguir, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 23 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000257-88.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, 

impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação para a parte requerente efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde já, que o 

valor a ser recolhido é para cumprimento de 02 (duas) diligências na 

região "Centro". CAMPINÁPOLIS, 27 de abril de 2020. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000337-52.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000337-52.2020.8.11.0110. Vistos, Cuida-se de execução por quantia 

certa fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública 

Estadual, diante da atuação do exequente como defensor dativo nomeado 

pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba 

executada, podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, 

nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 c/c 910, ambos do CPC. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes 

regras: I – Determino que seja requisitado o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, 

§1º, do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; 

II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campinápolis, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000261-62.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY ROQUE DOMINGAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000261-62.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis-MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-24.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA GOMIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000076-24.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis--MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-76.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO RAIMUNDO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000079-76.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis--MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-54.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MOURA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000074-54.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 
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nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis--MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-84.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000072-84.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis--MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-08.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000090-08.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis--MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-02.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANJELA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000071-02.2019.8.11.0110. Vistos. Cuida-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa promovida contra a Fazenda Pública Municipal. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 c/c 910, 

ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campinápolis--MT, 24 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000056-04.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000056-04.2017.8.11.0110. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença c/c Pedido de Efeito 

Suspensivo, conforme Id nº 23204753. O valor principal da condenação 

se refere a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme sentença (Id nº 

12851261), confirmada em acórdão (Id nº 22644335). A parte exequente 

requereu a certidão de crédito para habilitação no processo de 

Recuperação Judicial no valor de R$ 8.801,52 (oito mil oitocentos e um 

reais e cinquenta e dois centavos), conforme (Id nº 22750451). A parte 

executada, aduz estar em fase de recuperação judicial (Id nº 23204753), 

requerendo a declaração de excesso da execução no montante de R$ 

2.459,27 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete 

centavos), bem como a extinção desse feito em razão da novação do 

crédito. Sob o argumento de que os critérios de aplicação dos juros de 

mora e correção monetária só incidem até a data do pedido de 

recuperação judicial, conforme (Id nº 23204753 - fl.53). Fora determinada 

a intimação da exequente para se manifestar, porém esta deixou 

transcorrer in albis o prazo (Id nº 25628168). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, em relação ao valor 

principal da condenação, referente a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), 

conforme acordão de Id nº 22644335, transitado em julgado (Id nº 

22644339). Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, verifico 

que foi aprovado plano de recuperação judicial da empresa executada – 

OI S.A, conforme decisão proferida no dia 08/01/2018, do juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001. O teor do art. 6°, § 4°, da Lei n° 11.101/2005, 

dispõe que na recuperação judicial a suspensão da execução individual 

em nenhuma hipótese excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação. 

Segundo estabelece o art. 59 do mesmo Diploma Legal, o crédito em 

execução individual que for precedente ao deferimento do plano de 

recuperação judicial será objeto de novação. Verifica-se que a lei dispõe 

expressamente sobre a suspensão das execuções individuais frente ao 

processamento da Recuperação Judicial, porém, nada esclarece sobre o 

prosseguimento destas execuções após a decisão que concede 

judicialmente a recuperação, ou seja, se as execuções individuais devem 

permanecer suspensas ou ser extintas. Essa questão foi objeto de análise 

no julgamento do Recurso Especial 1.272.697/DF, que tramitou perante o 

Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o Ministro Luís Felipe 

Salomão, o qual evidenciou a distinção entre o processamento da 

Recuperação e a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, 

esclarecendo que a suspensão apresentada na lei só pode ser 

considerada até a aprovação do Plano, de modo que após a mencionada 

aprovação, o crédito é novado, devendo ser satisfeito de acordo com as 

condições estabelecidas no plano. No julgado, pacificou-se o 

entendimento de que, em caso de descumprimento do plano dentro do 

período previsto de dois anos (art. 59), será decretada a falência da 

empresa recuperanda ou, se descumprido o plano em prazo posterior, o 

credor habilitado no plano de recuperação poderá requerer a execução da 

decisão que aprovou o plano, valendo-se de título executivo judicial, 

conforme disposto no art. 59, § 1º, da lei. 11.101/05, ou requerer a 

falência. Trago a baila o posicionamento do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 
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a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015) DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (REsp 1212243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 29/09/2015) 

Note-se que não há a possibilidade de retomada das execuções 

individuais após a decisão que autoriza o plano de recuperação judicial, 

tendo em vista que as condições antes pactuadas foram novadas (artigo 

59, caput, da lei n. 11.101/05) e só terão seus direitos e garantias 

reconstituídas caso seja decretada a falência. Nesse sentido: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CRÉDITO PRECEDENTE AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO – NOVAÇÃO - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Resultando evidenciado que o crédito em 

execução, precedente ao deferimento do Plano de Recuperação Judicial 

da agravante e neste incluído, restou submetido a novação, nos termos do 

art. 59 da Lei de Falências, imperiosa se faz a extinção da ação executiva, 

eis que desaparecida a obrigação original, na qual se embasa. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL – AGRAVO N° 1.0024.05.581928-8/004 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CALÇADOS SAN MARINO LTDA - 

AGRAVADO(A)(S): ARTWORK COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. NILO LACERDA. Com efeito, seria irrazoável 

deferir o pedido de recuperação judicial e ao mesmo tempo autorizar o 

prosseguimento das execuções individuais, porquanto, segundo dispõe o 

art. 47 da Lei n° 11.101/2005, a finalidade da medida é justamente 

“viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. Assim, considerando-se que há decisão concedendo a 

recuperação judicial da empresa devedora nos autos em trâmite no juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a presente ação 

deve ser extinta, em relação ao valor principal, podendo o credor requerer 

a execução da decisão que aprovou o plano ou requerer a falência da 

empresa, conforme alhures demonstrado. Desta feita, em relação ao 

excesso informado pela executada, prudente a devida atualização pela 

contadoria judicial e posteriormente, deve ser expedida certidão em favor 

do exequente sobre o crédito do VALOR PRINCIPAL. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil, opino pelo julgamento de extinção do feito sem 

apreciação do mérito da causa. Determino a atualização do débito pela 

contadoria judicial, à luz da decisão da Egrégia Turma Recursal (Id nº 

22644335), e, em seguida, a expedição de certidão de crédito em favor da 

parte exequente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 22 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 25/2020-CLA

A Doutor a Thatiana dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a pedido, ANA JESSIKA SOUZA DA SILVA, matrícula n. 

36911, portador do RG n. 22982094 e CPF n. 052.824.081-12, do cargo de 

Assessor de Gabinete I do (a) Gabinete da Ju íza - Comarca de Cláudia - 

SDCR , a partir de 2 7/04/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cláudia, 27 de abril de 2020

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 488-14.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Mendes Nunes Filho - 

OAB:14037/MT

 Vistos.

 1. Inicialmente, converto o presente feito em diligência.

2. Tendo em vista a certidão retro, NOMEIO o causídico Dr. Maicon 

Seganfredo, OAB 11.833, para apresentar alegações finais.

 3. Após, conclusos para sentença.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 82368 Nr: 1563-83.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar de Souza Oliveira, JORGE SILVA 

COSTA, MARIA DE LOURDES SAMPAIO, HELENA MARISA TOSTES 

FERREIRA, CLEIDE FIGUEIRÓ PALHÃO, LEONARDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857, LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 2621, MAICON 

SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833, WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:MT/15561

 Vistos.

 1. Inicialmente, converto o presente feito em diligência.

2. Tendo em vista a certidão retro, NOMEIO a causídica Dr.ª Dra. Daiane 

Marques Rodrigues, OAB 20.653/O, para apresentar alegações finais em 

defesa dos réus Helena Marisa Tostes Ferreira, Itamar de Souza Oliveira e 

Cleide Figueiró Palhão.

 3. Após, conclusos para sentença.

 4. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-95.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. HOMOLOGO a desistência do recurso apresentado pelo Autor. 

2. Certifique-se o trânsito em julgado e não havendo requerimento, 

arquivem-se, com as cautelas necessárias. Cláudia, 24 de abril de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-93.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GIMENES CARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. 

V a g n e r  D u p i m  D i a s  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000827-26.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n.: 1000827-26.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A contra 

DIMAS FERREIRA DA SILVA. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação (ID n. 28065618). Não há informações de 

que a parte requerida tenha sido citada, bem como não há contestação 

juntada aos autos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. O artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)”. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte autora, através 

de seu patrono, pugnou pela desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de 

desbloqueio no registro do veículo, tendo em vista que não houve 

determinação nesse sentido. Custas pela parte autora, se devidas. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, ARQUIVE-SE. P.I.C. De Juína para 

Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 377-08.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRG, OHRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Primeiramente, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo atualizado da dívida e informar a conta da 

representante do alimentado, uma vez que a procuração não outorgou 

poderes para o advogado “receber” valores, nos termos do art. 105 do 

CPC.

Logo após, REITERE-SE a decisão de ref. 22, a fim de dar cumprimento na 

decisão que decretou a prisão civil do alimentando, tendo em vista que o 

executado não pagou integralmente a dívida e também não justificou a 

impossibilidade de fazê-lo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 528-71.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS, ASG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DEFIRO o pedido da parte autora de ref. 50, para tanto CITE-SE o requerido 

no endereço informado.

CUMPRA-SE.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-85.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação no prazo legal. COTRIGUAÇU, 27 de abril de 2020. CARLOS 

ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 1176-40.2014.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI, PEDRO 

FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SILVIA 

RODRIGUES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 Vistos...

Noticiadas informações de quitação integral do débito exequendo, deve a 

parte-exequente se manifestar.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, através de DJe, para ciência das 

informações juntadas pela executada à ref. 53, bem como para 

manifestação, devendo requerer o que entender de direito;

a. Ressalta-se que o silêncio será entendido como concordância do 

pagamento integral, gerando automaticamente a prolação de sentença de 

extinção pelo pagamento (art. 9254, II, do CPC);

2. Com a reposta ou o decurso de prazo, conclusos;

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32923 Nr: 996-97.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE MORAES (Falecido), JOVELINA 

RIBEIRO DOS SANTOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando os andamentos processuais, constata-se que a Secretaria 

deixou de proceder à expedição dos atos necessários para realização da 

audiência já designada, ante o teor das Portarias 247 e seguintes, bem 

como a Resolução 314/2020-CNJ, conforme certidão lançada nos autos.

Todavia, a data da audiência é longínqua, de forma que não se vê motivos 

para cancelamento ou redesignação, pelo menos neste momento.

Por isso, MANTÉM-SE a audiência já designada, devendo a Secretaria 

proceder aos atos necessários para realização da audiência, obedecendo 

estritamente às ordens emanadas pelo TJMT e CNJ, referentes ao período 

de suspensão devido à pandemia do COVID-19.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR as determinações anteriores, de forma a ser realizada a 

audiência já designada, obedecendo estritamente às ordens emanadas 

pelo TJMT e CNJ, referentes ao período de suspensão devido à pandemia 

do COVID-19.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60143 Nr: 1056-02.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES TERESINHA GERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando os andamentos processuais, constata-se que a Secretaria 

deixou de proceder à expedição dos atos necessários para realização da 

audiência já designada, ante o teor das Portarias 247 e seguintes, bem 

como a Resolução 314/2020-CNJ, conforme certidão lançada nos autos.

Todavia, a data da audiência é longínqua, de forma que não se vê motivos 

para cancelamento ou redesignação, pelo menos neste momento.

Por isso, MANTÉM-SE a audiência já designada, devendo a Secretaria 

proceder aos atos necessários para realização da audiência, obedecendo 

estritamente às ordens emanadas pelo TJMT e CNJ, referentes ao período 

de suspensão devido à pandemia do COVID-19.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR as determinações anteriores, de forma a ser realizada a 

audiência já designada, obedecendo estritamente às ordens emanadas 

pelo TJMT e CNJ, referentes ao período de suspensão devido à pandemia 

do COVID-19.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 1176-40.2014.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI, PEDRO 

FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SILVIA 

RODRIGUES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte-exequente para ciência 

das informações juntadas pela executada à ref. 53, bem como para 

manifestação, devendo requerer o que entender de direito. Ressalta-se 

que o silêncio será entendido como concordância do pagamento integral, 

gerando automaticamente a prolação de sentença de extinção pelo 

pagamento (art. 9254, II, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66280 Nr: 824-48.2015.811.0099

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTÉ FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PARANHOS, IVAN DE TAL , UNIVERSO 

DE TAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

Analisando os andamentos processuais, constata-se que a Secretaria 

deixou de proceder à expedição dos atos necessários para realização da 

audiência já designada, ante o teor das Portarias 247 e seguintes, bem 

como a Resolução 314/2020-CNJ, conforme certidão lançada nos autos.

Todavia, a data da audiência é longínqua, de forma que não se vê motivos 

para cancelamento ou redesignação, pelo menos neste momento.

Por isso, MANTÉM-SE a audiência já designada, devendo a Secretaria 

proceder aos atos necessários para realização da audiência, obedecendo 

estritamente às ordens emanadas pelo TJMT e CNJ, referentes ao período 

de suspensão devido à pandemia do COVID-19.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR as determinações anteriores, de forma a ser realizada a 

audiência já designada, obedecendo estritamente às ordens emanadas 

pelo TJMT e CNJ, referentes ao período de suspensão devido à pandemia 

do COVID-19.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 1002-26.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE NEVES MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando os andamentos processuais, constata-se que a Secretaria 

deixou de proceder à expedição dos atos necessários para realização da 

audiência já designada, ante o teor das Portarias 247 e seguintes, bem 

como a Resolução 314/2020-CNJ, conforme certidão lançada nos autos.

Todavia, a data da audiência é longínqua, de forma que não se vê motivos 

para cancelamento ou redesignação, pelo menos neste momento.

Por isso, MANTÉM-SE a audiência já designada, devendo a Secretaria 

proceder aos atos necessários para realização da audiência, obedecendo 

estritamente às ordens emanadas pelo TJMT e CNJ, referentes ao período 

de suspensão devido à pandemia do COVID-19.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR as determinações anteriores, de forma a ser realizada a 

audiência já designada, obedecendo estritamente às ordens emanadas 

pelo TJMT e CNJ, referentes ao período de suspensão devido à pandemia 

do COVID-19.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 2878-16.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO 

PEDRO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE MELO FRANCO - 

OAB:53111, WILLIAN ARNALDO DE MELO FRANCO - OAB:53109

 Vistos...

Analisando os andamentos processuais, constata-se que a Secretaria 

deixou de proceder à expedição dos atos necessários para realização da 

audiência já designada, ante o teor das Portarias 247 e seguintes, bem 

como a Resolução 314/2020-CNJ, conforme certidão lançada nos autos.

Todavia, a data da audiência é longínqua, de forma que não se vê motivos 

para cancelamento ou redesignação, pelo menos neste momento.

Por isso, MANTÉM-SE a audiência já designada, devendo a Secretaria 

proceder aos atos necessários para realização da audiência, obedecendo 

estritamente às ordens emanadas pelo TJMT e CNJ, referentes ao período 

de suspensão devido à pandemia do COVID-19.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR as determinações anteriores, de forma a ser realizada a 

audiência já designada, obedecendo estritamente às ordens emanadas 

pelo TJMT e CNJ, referentes ao período de suspensão devido à pandemia 

do COVID-19.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79592 Nr: 759-48.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA CASSIANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando os andamentos processuais, constata-se que a Secretaria 

deixou de proceder à expedição dos atos necessários para realização da 

audiência já designada, ante o teor das Portarias 247 e seguintes, bem 

como a Resolução 314/2020-CNJ, conforme certidão lançada nos autos.

Todavia, a data da audiência é longínqua, de forma que não se vê motivos 

para cancelamento ou redesignação, pelo menos neste momento.

Por isso, MANTÉM-SE a audiência já designada, devendo a Secretaria 

proceder aos atos necessários para realização da audiência, obedecendo 

estritamente às ordens emanadas pelo TJMT e CNJ, referentes ao período 

de suspensão devido à pandemia do COVID-19.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR as determinações anteriores, de forma a ser realizada a 

audiência já designada, obedecendo estritamente às ordens emanadas 

pelo TJMT e CNJ, referentes ao período de suspensão devido à pandemia 

do COVID-19.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32819 Nr: 961-40.2009.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELUIZE MARGARIDA ZIMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça, comprovando nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79872 Nr: 907-59.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIR FERNANDES, Cpf: 74706462991, 

Rg: 3.116.962-3, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Despacho/Decisão: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado 

pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de 

E. L. P. e L. F., o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial.Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado MATEUS GONÇALVES DA SILVA (OAB/MT - 21.384), o valor 

de 03 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – item 16.2, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em julgado, 

se nada for requerido:a.EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo para que 

proceda à devida averbação na Certidão de Casamento (encaminhar a 

referida certidão juntamente com o ofício, BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E 

SENTENÇA);b.EXPEDIR o respectivo Formal de Partilha;c.Após, 

ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir.Com isso, deve ser desconsiderada 

a redação do dispositivo anterior.Publicar, com as alterações feitas.Intimar. 

Cumprir.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Roberto 

Bertucini, digitei.

Cotriguaçu, 27 de abril de 2020

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 1961-60.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BATISTA AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506/A, rodrigo - OAB:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as partes da sentença de ref: 28.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-05.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TEODORO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000213-05.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:ANA PAULA 

TEODORO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu Conciliação 

Data: 19/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-87.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000214-87.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu 

Conciliação Data: 19/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Angelin Saia, 

59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - 

CEP: 78330-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-72.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONCALVES BUENO AIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000215-72.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:ELIAS 

GONCALVES BUENO AIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Cotriguaçu Conciliação Data: 19/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. 

Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90134 Nr: 144-87.2020.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR JOSÉ BASSEGIO, ALFRAN - INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, EDMILSON MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para tomar ciência de Despacho de ref 23.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33176 Nr: 48-83.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33176.
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Vistos e etc.

Cuida-se de Ação Executiva de Alimentos nos Termos do Artigo 732 do 

CPC ajuizada por JOAQUIN PEREIRA DA SILVA em desfavor de LEONILDO 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

 A ref. 76 a parte exequente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no entanto quedou se inerte, conforme certidão 

de ref. 78.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, ante o 

abandono da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33040 Nr: 1703-27.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Mariely Divina Espirito Santo - OAB:10.795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação de Penhora

 Prazo: 20 Dias

 AUTOS N.º 1703-27.2013.811.0034

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

PARTE RÉQUERIDA: LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

INTIMANDO: Executados(as): Laticínios Dom Aquino Industria e Comércio 

Ltda, CNPJ: 01336853000161, brasileiro(a), Endereço: Rod. Mt 344 S/n Km 

23, Bairro: Industrial, Cidade: Dom Aquino-MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, na 

pessoa de seu Representante Legal, atualmente em lugar incerto e não 

sabido , de conformidade com o despacho abaixo transcrito, como 

parte(s) integrante(s) deste edital, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80), acerca do auto de 

penhora, avaliação e deposito de ref. 77, constante de um imóvel urbano, 

situado no distrito industrial, constante de um lote de terreno para 

edificações industriais, com a área superficial de 8.785,00m2, registrado 

sob a matrícula 10.597, fls. 064, do livro 01-A, do Cartório de Registro de 

Imóvel desta Comarca.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: VISTO, A Fazenda Pública, acima identificada, 

propôs a presente ação de execução fiscal contra o(a)(s) executado(a)

(s), de igual forma acima identificado(a)(s), indicou bens passíveis de 

penhora, pugnando pela penhora do respectivo imóvel em nome do 

executado. Defiro o pedido de Ref.: 49, assim DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora e avaliação e/ou efetue o registro da restrição do 

imóvel descrito às Ref.: 49. Do auto de penhora e de avaliação e/ou 

restrição, será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu 

advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80). Sendo 

infrutífera a penhora e avaliação, ou se o imóvel acima referido tratar de 

bem de família, ou seja, bem impenhorável, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Dom Aquino/MT, 15 de dezembro de 

2015. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito. Decisão: Vistos e 

etc. Chamo o feito à ordem para sanar erro material na decisão a ref. , 

para que onde se lê: "Defiro os pedidos da parte autora a ref. 105. 

intime-se da penhora os executados por edital. " Leia-se: "Defiro os 

pedidos da parte autora a ref. 105. intime-se da penhora os executados 

por edital com prazo de 20 dias.". No mais, cumpra-se decisão retro 

atentando-se para presente retificação. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Antonio dos Reis Lima Filho -Técnico Judiciário, digitei.

Dom Aquino - MT, 27 de abril de 2020.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 VISTO, A Fazenda Pública, acima identificada, propôs a presente ação de 

execução fiscal contra o(a)(s) executado(a)(s), de igual forma acima 

identificado(a)(s), indicou bens passíveis de penhora, pugnando pela 

penhora do respectivo imóvel em nome do executado. Defiro o pedido de 

Ref.: 49, assim DETERMINO a expedição de mandado de penhora e 

avaliação e/ou efetue o registro da restrição do imóvel descrito às Ref.: 

49. Do auto de penhora e de avaliação e/ou restrição, será de imediato 

intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado 

ou pelo correio, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80). Sendo infrutífera a penhora e 

avaliação, ou se o imóvel acima referido tratar de bem de família, ou seja, 

bem impenhorável, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Dom Aquino/MT, 15 de dezembro de 2015. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito. Decisão: Vistos e etc. Chamo o feito à 

ordem para sanar erro material na decisão a ref. , para que onde se lê: 

"Defiro os pedidos da parte autora a ref. 105. intime-se da penhora os 

executados por edital. " Leia-se: "Defiro os pedidos da parte autora a ref. 

105. intime-se da penhora os executados por edital com prazo de 20 

dias.". No mais, cumpra-se decisão retro atentando-se para presente 

retificação.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Antonio dos Reis Lima Filho -Técnico Judiciário

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-22.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RAMOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000296-22.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:SERGIO RAMOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 10/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-46.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARINELLI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000717-46.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

DOM AQUINO, 27 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 
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ALMEIDA TORRES 27/04/2020 12:47:11

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-84.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GOMES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVIANO RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000417-84.2019.8.11.0034. INTERESSADO: EDNA GOMES SILVA 

REQUERIDO: JOVIANO RODRIGUES DA COSTA Vistos etc. Frente a 

impossibilidade temporária de designação de audiências frente o Covid-19 

e resoluções dos Tribunais, aguarde-se na Secretaria o retorno normal 

dos trabalhos, após conclusos para designação de audiência. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000138-69.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WENGLES OLIVEIRA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO AV. 

JULIO MULLER, 98, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 - 

TELEFONE: (66) 34511224 Processo nº 1000138-69.2017.8.11.0034 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e Provimento 56-2007 - 

CGJ-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do 

ADVOGADO da parte requerente, da data designada para audiência de 

conciliação dia 16/8/2017, às 13h00min, a ser realizada na sede desta 

Comarca. DOM AQUINO, 13 de junho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-89.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000298-89.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ANTONIO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 10/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000138-69.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WENGLES OLIVEIRA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000138-69.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: WENGLES OLIVEIRA DE 

ALENCAR EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

exceção exceção de pré-executividade proposta pelo Executado Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos. Razão parcial assiste 

ao Executado. No que tange a nulidade da sentença, tendo a r. sentença 

sido publicado em nome de advogado com procuração nos autos, não há 

que se falar em nulidade do título executivo transitado em julgado. 

Entretanto, no que tange ao pedido de exclusão da multa de 10% do 

cumprimento de sentença pela ausência de pagamento espontâneo, forte 

no princípio da cooperação e sumula 18 da turma recursal de MT, entendo 

que esta deve ser decotada do valor devido frente a ausência de 

intimação do procurador do Executado. Isto posto, acolho parcialmente a 

exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso e determinar à 

serventia que proceda ao cálculo do montante devido sem a multa de 10% 

do artigo 523 do CPC. Após o cálculo, intime-se as partes no prazo de 05 

dias. Em seguida, conclusos para sentença de extinção e liberação de 

Alvarás em favor do Exequente e Executado ( valores remanescentes). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-90.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010109-90.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE DOM AQUINO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação 

de tutela e multa cominatória ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

agindo no interesse da menor Rafaela Santos Rezende em face do Estado 

de Mato Grosso e do Município de Dom Aquino/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que foi proferida e 

homologada a r. sentença de procedência em 07.10.2016 (Id. 2997827), a 

qual condenou os Executados a submeterem a assistida Rafaela dos 

Santos Rezende ao tratamento médico indicado (cirurgia de hipertrofia 

adenoide), conforme prescrição médica. Intimada as partes da r. 

sentença, Id. 4959554 e Id. 5495382, não houve interposição de recurso, 

vindo a r. sentença a transitar em julgado em 02.04.2017, Id. 5846515. 

Posteriormente, a parte Exequente, requereu o cumprimento da r. 

sentença, Id. 23252236, por sua vez na referida fase foi determinado o 

sequestro do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para que a assistida se 

submetesse a realização de uma consulta, para apresentar laudo para a 

realização da cirurgia, realizado o bloqueio do valor via sistema Bacenjud, 

Id. 25869069, bem como vinculado esse valor a conta judicial, conforme 

oficio do Banco do Brasil datado de 08.11.2019, Id. 25965099 e Id. 

26241808. O Ministério Público se manifestou nos autos informando que o 

valor bloqueado/sequestrado foi depositado na conta da genitora Sra. 
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Dejany Santos Souza da assistida Rafaela, e com isso a assistida foi 

submetida a consulta/avaliação prévia para procedimento cirúrgico, onde 

por sua vez o médico Dr. Jaeder Carlos Pereira Neto, CRM-MT 8450, 

atestou que a exequente foi examinada e “NÃO APRESENTA HIPERTROFIA 

DE ADENÓIDES, MAS UMA HIPERTROFIA DE CORNETOS INFERIORES, 

INDICADO TRATAMENTO CLÍNICO E REAVALIAÇÃO EM 30 DIAS. CASO A 

PACIENTE NÃO APRESENTE MELHORA A INDICAÇÃO CIRÚRGICA É DE 

TURBINECTOMIA, NÃO ADENOIDECTOMIA”, em razão da constatação de 

indicação de tratamento clínico e realização em 30 (dias) desse 

tratamento, o parquet requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias. 

Deferido o pleito, Id. 28836261, de suspensão do feito e após decorrido o 

referido prazo, conforme certidão de decurso, Id. 30802715, e intimado o 

Ministério Público Estadual, para se manifestar nos autos em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 30802734. Ato 

contínuo, o Ministério Público Estadual manifestou-se informando a este 

juízo que após entrar em contato com a genitora da menor Rafaela Santos 

Rezende, Sra. Dejane Santos Souza, esta informou o seguinte: “que sua 

filha Rafaela Santos Rezende, após ter feito uso da medicação inalajet 32 

mg + soro prescrita pelo médico especialista Otorrinolaringologista, por 30 

(trinta) dias, submeteu-se à reavaliação médica no dia 10 de fevereiro do 

corrente ano. Assim, informou que a menor não necessita de cirurgia, pois 

não apresentou indicação de cirurgia nasal no momento, não havendo 

queixa e nem sinais de obstrução nasal significativa”, conforme atestado 

médico anexado, Id. 30920185. E, consequentemente com base no laudo 

médico e certidão, anexadas aos autos, Id. 30920181 e 30920185, 

requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a perda 

superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do NCPC, 

ante uma das condições da ação, interesse processual. Pois muito bem. 

Em análise aos autos verifico que através da certidão e do atestado 

médico (Ids. 30920181 e 30920185) que assistida Rafaela Santos 

Rezende, após passar por tratamento do uso da medicação inalajet 32 mg 

+ soro prescrita pelo médico especialista Otorrinolaringologista, não mais 

necessita passar por cirurgia nasal no momento, pois não apresenta 

queixa nem sinais de obstrução nasal significativa. Desse modo, 

considerando que objeto da ação era a realização da cirurgia de 

hipertrofia adenoide e constatado que a assistida não necessita mais 

dessa cirurgia, tenho que houve a perda superveniente do objeto, de rigor 

a extinção do cumprimento de sentença ante a ausência de interesse 

processual. Diante disso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos termos do artigo 485, inciso VI do NCPC, JULGO EXTINTO 

O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem julgamento de mérito, em razão da 

ausência de interesse processual. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-22.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALBINO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000307-22.2018.8.11.0034. REQUERENTE: LAZARO ALBINO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

25867903, dentro do prazo legal Id. 25867920 e por sua vez o Requerente 

impugnou, Id. 29490636, no prazo legal Id. 29496271. Das preliminares. Da 

ausência de documentos essenciais. Deixo para analisar juntamente com 

o mérito. Da ausência de condição da ação – falta de interesse de agir. Em 

preliminar a Requerida arguiu ausência de interesse de agir por falta de 

prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não merece 

acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão 

administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso 

ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a 

referida preliminar. Da inépcia da petição inicial – documento ilegível – 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Rejeito, uma vez 

que o autor anexou aos autos a sua CNH, Id. 16080183, a qual esta de 

forma legível. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do 

Mérito. Trata-se de Ação de reclamação c.c. indenização por danos 

morais ajuizada por Lazaro Albino Cardoso em face de Banco Bradesco 

S.A., devidamente qualificados nos autos. Notícia em sua exordial que 

possui junto à agencia bancária nº. 1506-7, do Banco Bradesco S.A. da 

cidade de Cassilândia/MS a conta corrente nº. 0510218-9, a qual utiliza 

para recebimento de seu salário como motorista. Sucede que no mês de 

agosto/2017, se mudou para a cidade de Dom Aquino/MT, e por haver uma 

longa distância entre as duas cidades, dirigiu-se a agencia do Banco 

Requerido, no intuito de solicitar a transferência da conta corrente de 

Cassilândia/MS para a cidade de Dom Aquino/MT, no entanto após 

diversas tentativas não obteve êxito em transferir a referida conta diante 

da inercia do Requerido, assim alega que não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com a exordial. Audiência 

de conciliação realizada em 30.10.2019, Id. 25600371, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 25867903 

a Requerida contestou em sede de preliminar as acima mencionadas. E, no 

mérito, em suma contesta pela ausência de pretensão resistida e pela 

improcedência do pedido indenizatório, uma vez que a parte autora 

poderia ter resolvido sua pretensão de forma administrativa, ainda 

contesta pela improcedência da demanda mero aborrecimento e 

inexistência de danos morais e mais pela impossibilidade da inversão do 

ônus da prova e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, o autor 

impugnou a contestação, Id. 29490636, uma vez que os argumentos do 

Requerido trazidos na contestação são insuficientes e ineficazes para 

rechaçar os pedidos feitos pelo autor e assim ratifica os termos da 

exordial pela procedência da ação. Salienta-se que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Desse modo, analisando os autos observo que o autor 

anexou conversas com a atendente virtual do Banco Bradesco (Bia), a 

qual instruiu o autor a ir a qualquer agência para solicitar a transferência 

de contas, assim tem-se que o autor não precisa ir até agência localizada 

na cidade de Cassilândia/MS para requerer/solicitar a transferência de sua 

conta 0510218-9, agência 1506-7 do banco Requerido, para a agência 

localizada nesta cidade de Dom Aquino/MT, levando apenas os 

documentos pessoais tais como RG/CPF e cartão de débito. Porém consta 

da exordial que o autor pleiteou a transferência de sua conta para agência 

localizada na cidade de Dom Aquino/MT, no entanto não obteve êxito em 

realizar a transferência entre contas pela inércia do Banco Requerido, 

assim provando os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do 

NCPC. Ao contrário da parte Requerida, que não acostou aos autos, 

nenhum documento para demonstrar por qual razão não foi efetuado a 

transferência da conta do autor da agência da cidade de Cassilândia/MS 

para agência localizada nesta cidade de Dom Aquino/MT, sendo assim 

deixando de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do 

direito do autor, artigo 373, inciso II do NCPC. Portanto, tenho que o autor 

faz jus a transferir a sua conta nº. 0510218-9, agência 1506-7 localizada 

na cidade de Cassilândia/MS para a agência localizada nesta cidade de 

Dom Aquino/MT. Por outro lado, quanto ao pleito pela indenização de 

danos morais, não vislumbro ao caso que o autor tenha passado por 

constrangimentos perante terceiras pessoas que tenha atingido a sua 

honra ou a sua dignidade. Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 
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A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de 

banalização do nobre instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos 

autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão 

para o deferimento da pretensão indenizatória. Posto isso, 

desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, apenas para 1. 

DETERMINAR que a parte Requerida no prazo de 30 (trinta) dias proceda 

com a transferência da conta nº. 0510218-9, agência 1506-7 do Banco 

Bradesco S.A. localizada na cidade de Cassilândia/MS para a agência do 

Banco Bradesco localizada nesta cidade de Dom Aquino/MT. 2. Outrossim, 

JULGO IMPROCEDENTE os danos morais. Por outro lado, por constar dos 

autos a nomeação da advogada dativa, a Dra. Bruna Andrade Breda – 

OAB/MT 26877-O, (Id. 27062311), e ainda a sua aceitação na defesa do 

Requerente, bem como por constar dos autos que a causídica prestou 

seus serviços ao Requerente apresentando a impugnação à contestação, 

Id. 29490636, tenho por bem ARBITRAR os honorários em 2 (duas) URH - 

Unidade Referencial de Honorários, dos quais serão suportados pelo 

Estado, referente aos serviços prestados na defesa do Requerente, bem 

como DETERMINO que a secretaria expeça a CERTIDÃO de Honorários 

Advocatícios para a referida advogada. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de 

Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000640-37.2019.8.11.0034
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MARCELY REGINA SANTOS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000640-37.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARCELY REGINA SANTOS 

TORRES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

Id. 26091777 e 27255741, dentro do prazo legal, Id. 26091777 e 29590742, 

no entanto não houve impugnação, conforme certificado o decurso de 

prazo, Id. 26091777 e 26091778. Fundamento e decido. Trata-se de Ação 

de cobrança proposta por Marcely Regina Santos Torres em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, já qualificados nos presentes autos. Notícia na 

exordial que “o Governo Federal, na data de 27 de fevereiro de 1994, 

editou a Medida Provisória nº 434, instituindo o programa de estabilização 

econômica estabelecendo a unidade real de valor (URV), que, juntamente 

com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o sistema monetário nacional”. 

Alega que “com a referida medida passou a existir em nosso País uma 

nova moeda, que durante o período de transição foi o instrumento que 

permitiu a passagem da antiga moeda, Cruzeiro Real, para a nova e atual, 

qual seja, o Real”, bem como que “foram estabelecidas, dessa forma, 

tabelas, que em forma de anexo, ‘apresentaram o comportamento da 

Unidade Real do valor em Cruzeiros Reais no período de 1º de janeiro de 

1993 à 1 de março de 1994’”. Assevera, ainda, que “em razão da inflação, 

exigiu-se o estabelecimento de valores em base diário para assegurar o 

não rompimento da cumulatividade das obrigações constituídas” e que “o 

exemplo das demais relações jurídicas pendentes à época do lançamento 

do programa de estabilização econômica, o vínculo remuneratório reclama 

o mesmo tratamento, com vista a resguardar o equilíbrio da equação 

econômica financeira, que mês a mês, se materializava na data do 

pagamento”. Aduz mais, que faz jus a incorporação do percentual de 

11.98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua folha de 

pagamento em decorrência da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, e, ainda alega que por não ter recebido tal 

percentual não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Em defesa, Id. 26091777 e 27255741 o Requerido arguiu em preliminar 

pela prescrição quinquenal – reestruturação da carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde – SUS (Lei 7.360 de 14 de dezembro de 2000 

e 8.269 de 29 de dezembro de 2004). E, no mérito pelo realinhamento dos 

vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, para fins de 

perda da URV e ainda que somente em liquidação de sentença há de se 

apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos. 

Contesta mais, que no caso dos servidores integrantes da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde, a Lei Estadual nº 7.360, de 

14.12.2000, reestruturou, por completo, a carreira e implementou o 

subsídio e ainda destacando cargos e atribuições, e com isso promovendo 

aumento salarial, e, ainda que o prazo prescricional começou a correr no 

caso específico na vigência da referida lei. Ainda em defesa, o Requerido 

argumentou que em razão de questões acerca da URV, a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso pacificou o entendimento, sobre a 

prescrição como sendo o termo inicial a data da edição da primeira lei da 

reestruturação de carreira, e com este entendimento editou o enunciado 

sobre o tema, qual seja a Súmula 11 e ao final contestou pelo 

reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. Todavia 

não houve impugnação conforme certificado nos autos, Id. 26091777 e 

26091778. Inicialmente cumpre destacar que a presente ação teve a sua 

primeira distribuição em 05.08.2016, através da ação nº. 

852-80.2016.811.0034, no entanto após o julgamento do IRDF nº. 

85.560/2016, (URV), quando definiu que os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública como sendo o juízo competente para julgar a presente 

demanda. Desse modo, em 22.10.2019, foi declinado a competência da 

presente para o Juizado Especial da Fazenda Pública e com isso a ação 

foi distribuída a esse Juizado Especial da Fazenda Pública e passou a ter 

a seguinte numeração 1000640-37.2019.8.11.0034, feitas as ponderações 

passo analisar o processo. Pois muito bem. Segundo o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário n. 

561.836/RN, em Repercussão Geral, o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV, na forma prescrita na 

Lei n. 8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais. Entretanto, o termo ad quem para a incorporação do percentual 

de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), pelo servidor público é 

a data da reestruturação da sua carreira, in verbis: "1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 

resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido 

percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 
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liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) Recurso extraordinário 

interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 

provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual 

devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 

de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF. 

RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 26/09/2013) Portanto, após a 

reestruturação da carreira da servidora pública, não existe mais direito à 

incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), já que o referido percentual fora absorvido pela sistemática 

remuneratória decorrente da reestruturação da carreira, onde houve a 

compensação das perdas com a reestruturação do cargo e com o 

reajuste do subsídio. Desse modo, compulsando os autos observo que a 

autora, que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, ocupa o cargo 

de Profissional Técnica de Nível Superior do SUS, cuja a carreira foi 

reestruturada pelas Leis Complementares nº. 7.360 de 14 de dezembro de 

2000 e nº. 8.269 de 29 de dezembro de 2004, assim, não possuindo o 

direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração. 

Cumpre mencionar que até as datas de 14.12.2000 e 29.12.2004 poderia a 

autora pretender a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) na sua remuneração, e findo este prazo e uma 

vez reestruturada a sua carreira, não faz jus ao reajuste de vencimento 

com base nos argumentos invocados na exordial, uma vez ter ocorrido a 

prescrição. De mais a mais, vale consignar que as diferenças 

eventualmente devidas a autora desde a conversão do cruzeiro real para 

a URV seriam anteriores às Leis Complementares nº. 7.360/2000 e 

8.269/2004, já estando, portanto, prescritas, pois, de acordo com o art. 1º 

do Decreto nº. 20.910/32, abaixo transcrito: "as dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Todavia, entre a entrada em vigor das Leis 

Complementares nº. 7.360/2000 e nº. 8.2639/2004 e o ajuizamento da 

presente demanda, a qual ocorreu com a sua primeira distribuição em 

05.08.2016, já transcorreram o prazo de 05 (cinco) anos, assim há de se 

reconhecer a ocorrência da prescrição do pedido de cobrança das 

diferenças remuneratórias atrasadas. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça tem o entendimento sobre o prazo prescricional nas ações de 

cobrança de URV, vejamos: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) “O 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais.” 

(AgRg no AREsp 811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – 

j. 10.3.2016) Contudo, o prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas inicia-se nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação 

remuneratória das carreiras de cada categoria dos servidores públicos. 

Para corroborar o entendimento acima a Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, editou a Súmula nº. 11, a 

qual disciplina que: O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Logo, observa-se 

conforme acima mencionado que a autora é servidora pública, cujo o 

cargo ocupado é o de Profissional Técnico Nível Superior do SUS, cuja a 

carreira foi reestruturada pelas Leis Complementares nº. 7.360/2000 e nº. 

8.269/2004, as quais foram definidas os subsídios para a categoria, assim 

tendo a autora ingressado com a ação em 05.08.2016, após transcorrido o 

prazo de 05 (cinco) anos da data da reestruturação, tem-se, portanto, a 

ocorrência da prescrição do fundo de direito. Neste sentido, 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. 

REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. 

SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1º, do CPC/2015 não serviu de 

embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do 

necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora 

as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido 

apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e 

institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a 

pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica 

inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de 

que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos 

servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da 

Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, não provido. (STJ: REsp 1838533/SE 2019/0277858-9, Ministro 

Relator Og Fernandes, julgado em 03.03.2020 e publicado em 17.03.2020. 

Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos art. 

487, incisos I e II, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, 

e, consequentemente julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, para 

DECLARAR a ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000646-44.2019.8.11.0034. REQUERENTE: SERGIO RAMOS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

Id. 26117175 e 26703609, e por sua vez o Requerente impugnou 

26117173 e 28402557, no prazo legal, Id. 28795028. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de cobrança com pedido tutela antecipada 

inaudita altera pars, proposta por Sergio Ramos de Souza em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, já qualificados nos presentes autos. Notícia na 
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exordial que “o Governo Federal, na data de 27 de fevereiro de 1994, 

editou a Medida Provisória nº 434, instituindo o programa de estabilização 

econômica estabelecendo a unidade real de valor (URV), que, juntamente 

com o Cruzeiro Real, passaram a integrar o sistema monetário nacional”. 

Alega que “com a referida medida passou a existir em nosso País uma 

nova moeda, que durante o período de transição foi o instrumento que 

permitiu a passagem da antiga moeda, Cruzeiro Real, para a nova e atual, 

qual seja, o Real”, bem como que “foram estabelecidas, desta forma, 

tabelas, que em forma de anexo, “apresentaram o comportamento da 

Unidade Real do Valor em Cruzeiros Reais no período de 1º de janeiro de 

1993 à 1 de março de 1994”. Assevera, ainda, que “em razão da inflação, 

exigiu-se o estabelecimento de valores em base diário para assegurar o 

não rompimento da cumulatividade das obrigações constituídas” e que “o 

exemplo das demais relações econômicas, o vínculo remuneratório 

reclama o mesmo tratamento, com vista a resguardar o equilíbrio da 

equação econômica financeira, que mês a mês, se materializava na data 

do pagamento”. Afirma mais, que faz jus ao a incorporação do percentual 

de 11.98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em sua folha de 

pagamento em decorrência da perda ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV, e, ainda alega que por não ter recebido tal 

percentual não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Liminar indeferida, Id. 26117175. Em defesa, Id. 26117175 e 26703609 o 

Requerido arguiu em preliminar pela prescrição do fundo de direito e pela 

ausência de valor certo e determinado – petição inepta – impossibilidade 

de liquidação de sentença na esfera dos juizados especiais. E, no mérito 

pela ausência de provas e inexistência de prejuízo e da reestruturação 

remuneratória da carreira da polícia pelas Leis Complementares 71/2000; 

72/2000 e 129/2003 e Lei Estadual 6.528/1994. Ainda em defesa, o 

Requerido argumentou que em razão de questões acerca da URV, a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso pacificou o 

entendimento, de que entendendo não serem devidos quaisquer valores 

aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, 

seja em decorrência da prescrição (Súmula 11) ou da recomposição 

promovida pela Lei Estadual nº. 6.528/1994 (Súmula 10), e ao final pela 

improcedência da ação. Por sua vez, o autor impugna a contestação, Id. 

26117173 e 28402557, ao argumento de que não se aplica a prescrição 

de fundo de direito, mas apenas nas parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento e ainda impugna que busca a condenação do 

Requerido, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/94, pelo período de 26.03.1998 a 

06.03.2001 com base no percentual de 11,98% e ao final pela procedência 

da ação. Inicialmente cumpre destacar que a presente ação teve a sua 

primeira distribuição em 21.05.2014, através da ação nº. 

1000644-67.2014.8.11.0034, no entanto desde a sua distribuição foram 

declinadas as competências para o Juizado da Fazenda Pública (Projudi = 

Processo nº. 10190-34.2015.8.11.0060); para a Justiça Comum (Processo 

nº. 001304-27.2015.8.11.0034) e finalmente após o julgamento do IRDF nº. 

85.560/2016, (URV), quando definiu que os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública como sendo o juízo competente para julgar a presente 

demanda. Desse modo, em 13.11.2019, a presente ação foi distribuída a 

esse Juizado Especial da Fazenda Pública e passou a ter a seguinte 

numeração 1000646-44.2019.8.11.0034, feitas as ponderações passo 

analisar o processo. Pois muito bem. Segundo o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, exarado no Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, em 

Repercussão Geral, o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV, na forma prescrita na Lei n. 

8.880/1994, sofrendo prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais. Entretanto, o termo ad quem para a incorporação do percentual 

de 11,98% pelo servidor público é a data da reestruturação da sua 

carreira, in verbis: "1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) 9) 

Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte 

conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa 

compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na 

conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a 

título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, 

fixado que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a 

inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do 

Rio Grande do Norte.” (STF. RE 561.836. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado: 

26/09/2013) Portanto, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), já que o referido percentual fora 

absorvido pela sistemática remuneratória decorrente da reestruturação da 

carreira, onde houve a compensação das perdas com a reestruturação do 

cargo e com o reajuste do subsídio. Desse modo, compulsando os autos 

observo que o autor, que é servidor público do Estado de Mato Grosso, 

ocupando o cargo de Investigador de Polícia, da Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso, teve a sua carreira reestruturada pela Lei 

Complementar nº. 72 de 16 de novembro de 2000, assim, não possuindo o 

direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração. 

Cumpre mencionar que até a data de 16.11.2000 poderia o autor pretender 

a incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, e findo 

este prazo e uma vez reestruturada a sua carreira, não faz jus ao 

reajuste de vencimento com base nos argumentos invocados na exordial, 

uma vez ter ocorrido a prescrição. Cabe destacar que após a edição da 

Lei Complementar nº. 72/2000, foi disciplinado a Lei Complementar 

155/2004, a qual dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. De mais a mais, vale consignar 

que as diferenças eventualmente devidas ao autor desde a conversão do 

cruzeiro real para a URV seriam anteriores à Lei Complementar n. 72/2000, 

já estando, portanto, prescritas, pois, de acordo com o art. 1º do Decreto 

nº. 20.910/32, abaixo transcrito: "as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Todavia, entre a entrada em vigor da LC nº. 72/2000 e 

o ajuizamento da presente demanda, a qual ocorreu com a sua primeira 

distribuição em 21.05.2014, já transcorreram o prazo de 05 (cinco) anos, 

assim há de se reconhecer a ocorrência da prescrição do pedido de 

cobrança das diferenças remuneratórias atrasadas. Ademais, o Superior 

Tribunal de Justiça tem o entendimento sobre o prazo prescricional nas 

ações de cobrança de URV, vejamos: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) “O 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais.” 

(AgRg no AREsp 811567/MS Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 2015/0288584-9 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – 

j. 10.3.2016) Contudo, o prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas inicia-se nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação 

remuneratória das carreiras de cada categoria dos servidores públicos. 
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Para corroborar o entendimento acima a Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, editou a Súmula nº. 11, a 

qual disciplina que: O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Logo, observa-se 

conforme acima mencionado que o autor é servidor público cujo o cargo 

ocupado é o de investigador de polícia (Polícia Judiciária Civil), cuja a 

carreira foi reestruturada pela Lei Complementar nº. 72/2000, a qual foi 

definida os subsídios para a categoria, assim tendo o autor ingressado 

com a ação em 21.05.2014, após transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos 

da data da reestruturação, tem-se, portanto, a prescrição do fundo de 

direito. Neste sentido, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 

SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. 

PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. 

INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e 

§ 1º, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no 

acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. 

Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da 

conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com 

reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei 

que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema 

remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 

(cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de 

qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior 

restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação 

das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ: REsp 

1838533/SE 2019/0277858-9, Ministro Relator Og Fernandes, julgado em 

03.03.2020 e publicado em 17.03.2020. Diante disso, e, por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos dos art. 487, incisos I e II, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, e, consequentemente julgo extinto 

o feito, com julgamento de mérito, para DECLARAR a ocorrência da 

prescrição. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-48.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO FISCHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSUMOS AGRO FORT LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000524-48.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 64.900,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o polo ativo da presente ação acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 26/06/2020, às 

13h00min. FELIZ NATAL, 27 de abril de 2020 MARIA ELIRA FLORES DE 

OLIVEIRA Técnica Judiciária SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-94.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os 

autos para intimar a parte executada da realização da penhora, que caso 

queira, poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). Conforme 

Decisão de ID 28846778 e documento de comprovação ID 31198113. 

(penhora bacenjud). FELIZ NATAL, 27 de abril de 2020. RICARDO 

SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO 

D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 - TELEFONE: 

(66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-43.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010079-43.2014.8.11.0093. REQUERENTE: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE - ME REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA 

Vistos. DEFIRO o pedido da parte exequente e, em observância às 

disposições contidas nos arts. 52, inciso VII, da Lei 9.099/95, 879, inciso II 

e 881, do NCPC, bem como às determinações do art. 1081 e seguintes da 

CNGC/MT, determino que a alienação dos bens deixados em garantia seja 

realizada por meio de leilão judicial. Proceda-se às formalidades e 

exigências legais para realização de hasta pública. Assim, NOMEIO como 

leiloeiros judiciais CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (Leiloeira Pública 

Oficial matriculada na Junta Comercial do MT sob o nº 22), JOABE 

BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial do MT sob o nº 29 e junto a FAMATO como Leiloeiro Rural sob o 

nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob o nº 66/2013), os quais deverão observar deveres e 

responsabilidades, nos termos dos arts. 884 do NCPC e 1.098 da CNGC. 

FIXO comissão no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(ns) arrematado(s), pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão, nos termos do art. 

1.131 da CNGC. PROCEDA-SE à avaliação do(s) bem(ns), caso ainda não 

tiver sido feita, e após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem. Decorrido o referido prazo, certifique-se e, em 

nada sendo requerido, DESIGNE-SE data para realização de hasta pública. 

EXPEÇA-SE edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus. No prazo de 10 (DEZ) 

DIAS antes da realização do leilão, PROCEDA-SE à atualização do débito, 

bem como das custas processuais, caso incidentes. Em obediência ao 

que dispõe o art. 882 do NCPC, o leilão judicial deverá ser realizado, 

preferencialmente, por meio eletrônico. Restando inviabilizado, o ato será 

procedido na forma presencial nas dependências do fórum desta 
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Comarca, observados os §§ 1º e 2º do mencionado dispositivo legal. O 

executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento, mandado, edital ou outro meio idôneo, nos termos do art. 

889, inciso I, do NCPC), bem como eventual coproprietário, meeiro ou titular 

de outro direito sobre o bem. Poderão oferecer lance todas as pessoas 

físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas, observadas as 

restrições prevista nos incisos do art. 890 do NCPC. O lance mínimo será 

de 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 do NCPC). Serão 

admitidas propostas de parcelamento da arrematação, podendo o 

interessado apresentar, por escrito: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (NCPC, art. 895, incisos 

Ie II), sendo que a apresentação de proposta não suspenderá o leilão (art. 

895, § 6º, do NCPC). Em ambos os casos supracitados, a entrada será de, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lance à vista (comprovada 

em 24 (vinte e quatro) horas) e o restante parcelado em até 30 (trinta) 

meses, corrigidas pela taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia 

própria vinculada ao feito originário (NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte). O 

arrematante deverá ser cientificado de que, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado, tratando-se de bem imóvel, este ficará hipotecado 

como forma de garantia da execução até o pagamento da última parcela, 

bem ainda, tratando-se de bem móvel, este deverá ser garantido por meio 

de caução idônea (NCPC, art. 895, § 1º, 2ª parte). A arrematação será 

subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando da carta, de forma 

que será resolvida no caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, 

restabelecendo-se a propriedade do executado ou terceiro garantidor. No 

caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da execução 

(NCPC, art. 895, § 4º). O pagamento à vista deverá sempre prevalecer 

sobre as propostas de pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º). 

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem 

ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os leiloeiros promoverem a 

venda direta do bem; b) O pagamento do móvel poderá ser realizado de 

forma parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas 

para tanto; e c) O pagamento das parcelas deverá ser feito mediante 

depósito judicial em conta vinculada ao processo originário. Ainda, 

inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por valores 

inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à apreciação 

judicial para provimento específico. Terminada arrematação, os leiloeiros 

deverão proceder à imediata lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do 

NCPC). Efetuado o depósito judicial ou prestadas as garantias pelo 

arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e 

das demais despesas da execução, EXPEÇA-SE a ordem de entrega do 

bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 

mandado de imissão na posse (art. 901, § 1º, do NCPC), observado o 

prazo previsto no art. 903, §§ 2º e 3º, do NCPC. A carta de arrematação 

deverá conter a descrição dos imóvel, com remissão à sua matrícula ou 

individuação e aos seus registros, cópia do auto de arrematação e a 

prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da 

existência de eventual ônus real ou gravame (art. 901, § 1º, do NCPC). 

EXPEÇA-SE o necessário de forma a se INTIMAR as partes e NOTIFICAR 

os leiloeiros nomeados. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000197-87.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (REQUERENTE)

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33453 Nr: 2358-10.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença para pagamento de valores 

previdenciários.

No decorrer do procedimento os herdeiros do requerente noticiaram o seu 

falecimento, pugnando pela habilitação nos autos, bem como o 

recebimento dos valores devidos (fls. 94/95 e 110/111).

Consta nos autos fl. 142, certidão informando que a executada, 

devidamente intimada para se manifestar acerca do pedido de habilitação, 

não o fez, no entanto, denota-se dos fólios (fl. 214v), que a autarquia teve 

ciência do requerimento de habilitação, postulando pelo prosseguimento do 

feito.

Destarte, nos termos do artigo 689 do CPC/2015, ante a comprovação do 

falecimento do requerente, bem como a qualidade de herdeiros de 

Aparecida de Leite Moraes, Kaike de Moraes Lucas, Anderson de Souza 

Lucas, Elton de Souza Lucas e Fernando de Souza Lucas, HOMOLOGO a 

habilitação dos sucessores Aparecida de Leite Moraes, Kaike de Moraes 

Lucas, Anderson de Souza Lucas, Elton de Souza Lucas e Fernando de 

Souza Lucas.

Retifique-se no Cartório Distribuidor, na capa dos autos e no sistema 

Apolo o nome do requerente, passando a constar Espólio de Paulo Lucas.

Retifique-se a certidão de fl. 142.

Requisite-se o pagamento do valor principal, devendo ser rateado entre os 

filhos e a esposa do falecido, com destaque dos honorários contratuais 

requestado às fls. 130 e 131, contudo, em relação aos honorários 

contratuais pertencentes à causídica Samara C. Hammoud Costa, estes 

deverão ser calculados sobre o valor apresentado pela executada e, os 

honorários da advogada Alessandra de Castro Perez serão calculados 

acima da quantia a ser percebida pelos herdeiros Anderson de Souza 

Lucas, Elton de Souza Lucas e Fernando de Souza Lucas.

Quanto aos honorários sucumbenciais, estes serão pagos em favor da 

causídica Samara C. Hammoud Costa.

Expeça-se os respectivos RPV/precatórios.

Com o pagamento, intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promovam a juntada das referidas contas bancárias.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80739 Nr: 72-20.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NARCISO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Lopes Pereira - 

OAB:27189/O
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 Intimação da parte Autora para se manifestar sobre a juntada de fls. 

113/125, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111636 Nr: 3833-83.2017.811.0087

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Maycon A. Chagas de Lima

Elio Alceno Schowantz para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118832 Nr: 4662-30.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDC, GdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar da juntada de fls 56/57, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 1603-78.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niltoned Miranda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Lopes Pereira - 

OAB:27189/O

 Intimação da parte Autora para se manifestar sobre a propost5a juntada 

em fls. 80-90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82690 Nr: 2024-34.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NARCISO GONÇALVES, Niltoned 

Miranda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Lopes Pereira - 

OAB:27189/O

 Intimação da parte Autora para se manifestar da juntada de fls 56/57, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84442 Nr: 397-58.2013.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Barbosa Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Passos Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ

Elaine Tiburcio de Oliveira para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94318 Nr: 1882-25.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozilda Aparecida Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar do despacho de fls 234, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94443 Nr: 1960-19.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar do despacho de fls 142, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100587 Nr: 1778-96.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Walendorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Assunção Pereira, Jose Plinio Fernandes 

da Silva, Evando Veículos Multimarcas Eireli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da parte autora para que apresente aos autos a cópia da 

certidão de óbito da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108177 Nr: 1929-28.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Rosa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para se manifestar sobre a juntada de fls. 

48/49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114429 Nr: 1638-91.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlena das Chagas Panucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas do Pará - CELPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karen Santos - 

OAB:24311, Carlos Felipe Baidek - OAB:12728, Valquiria Maria do 
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Carmo - OAB:24062

 Intimar a parte apelada (requerida) para tomar conhecimento da sentença, 

bem como apresentar as contrarrazões de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115021 Nr: 2084-94.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Yoji Yassuda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISCLEIA ALVES YASSUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REBECCA DA SILVA 

BICHARELLI - OAB:383701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) CARLA REBECCA DA SILVA 

BICHARELLI para manifestar interesse no prosseguimento do feito, indique 

o endereço dos requeridos no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103934 Nr: 3941-49.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos (fls. 38), verifica-se que a requerente 

devidamente intimada para dar prosseguimento no feito, não o fez.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:”

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, uma vez que a Requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 94852 Nr: 2203-60.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY TORRES GOMES, Ernesto Lopes 

Gomes, TORRES HOTEL LTDA ME, CLAUDIO NOBRE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 Os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (RTJ 158/270).Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese 

contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

a o s  p r e s e n t e s  e m b a r g o s  d e c l a r a t ó r i o s . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 98141 Nr: 348-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY TORRES GOMES, Ernesto Lopes Gomes, 

TORRES HOTEL LTDA ME, CLAUDIO NOBRE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITTO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI 

NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 Tratam-se de embargos de declaração opostos por Torres Hotel Ltda – 

Me, Ernesto Lopes Gomes, Claudio Nobres Rodrigues e Sidiney Torres 

Gomes, em face da sentença às fls. 258, a qual julgou o feito sem 

resolução do mérito ante a ocorrência da perda do objeto.Aduz a parte 

embargante que a decisão objurgada foi omissa, uma vez que deixou de 

fixar honorários em favor do embargante.Devidamente intimada, a parte 

embargada pugnou pela manutenção da sentença objeto dos presentes 

embargos de declaração (fls. 261/264.Decido. Certificada a 

tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.No mérito, 

entretanto, nego provimento, haja vista a inexistência de 

contradições/omissões na sentença impugnada, à medida que o 

embargante ataca o mérito da decisão, qual seja, o posicionamento 

adotado pelo magistrado contemporâneo quanto a não fixação de 

honorários sucumbenciais.Logo, verifica-se que a matéria desafiada nos 

embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em 

irresignação da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em 

sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos 

infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda.Nesse sentido:(...).Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese 

contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

a o s  p r e s e n t e s  e m b a r g o s  d e c l a r a t ó r i o s . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100290 Nr: 1584-96.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o adimplemento da obrigação, extingo a execução pelo 

pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24963 Nr: 1800-43.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Vistos etc.

Considerando o pagamento da obrigação informado à fl. 139, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingo o feito com 

resolução de mérito.

Sem custas ou honorários advocatícios complementares.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-44.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000368-44.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): ANTONIO SOARES REU: CAIXA BENEFICENTE DOS 

SERVIDORES DO BRASIL Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por dano 

moral e pedido de tutela antecipada, ajuizada por ANTONIO SOARES em 

face de CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DO BRASIL, em que se 

pleiteia a imediata suspensão das cobranças e desconto em folha em 

nome da parte autora, aduzindo tratar-se de cobrança irregular. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Quanto ao pedido de tutela antecipada, atualmente correspondente 

à tutela de urgência prevista no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

referido preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se 

tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que o autor 

sustenta que jamais realizou qualquer contratação de empréstimo, 

alegando não ter recebido nenhum valor, bem como desconhecer o 

suposto contrato de empréstimo. Nesse prumo, incabível exigir-lhe a 

produção de prova de fato negativo, mormente em se tratando de típica 

relação de consumo. Logo, uma vez suscitado o argumento de 

inexistência de relação contratual, compete à parte requerida afastar tais 

fatos constitutivos, comprovando que o autor celebrou negócio jurídico, 

refutando os argumentos autorais lançados na exordial. A par disso, resta 

demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que vem sendo realizado desconto no salário da requerente, mês 

a mês, referente parcela de contrato de empréstimo que alega não ter 

firmado com o requerido e a continuidade de tais descontos poderá 

causar prejuízo ao autor, haja vista que seu salário tem caráter alimentar. 

Diante disso, defiro o pedido liminar, determinando a suspensão dos 

descontos referentes ao suposto empréstimo/contrato, em nome de 

Antonio Soares, tendo como credor a Caixa Beneficente dos Servidores 

do Brasil. Para cumprimento da presente ordem, oficie-se à Secretaria de 

Gestão do Estado de Mato Grosso, a fim de que proceda à imediata 

suspensão dos descontos mencionados, até posterior deliberação deste 

Juízo, ou, até decisão final da causa. Postula-se, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Pois bem, no que tange à inversão de ônus da prova, 

entende-se que é um instrumento processual de facilitação de defesa do 

consumidor hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu 

acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo mencionado são 

pressupostos para que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência e 

verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa 

economicamente mais fraca com incapacidade de produzir provas, e 

quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em virtude de 

coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e a 

pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é suficiente 

para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá com a 

verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). Sendo o que restou 

verificado no caso em comento, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Outrossim, cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência de 

mediação a ser agendada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Para tanto, 

remetam-se os autos ao CEJUSC, para fim de que seja agendada 

audiência de mediação. Cite-se o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 27 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000370-14.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AMON DE CARVALHO PEREIRA OAB - 044.560.981-80 

(REPRESENTANTE)

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000370-14.2020.8.11.0087. 

REPRESENTANTE: PEDRO AMON DE CARVALHO PEREIRA 

LITISCONSORTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, 

com pedido liminar, ajuizada por PEDRO AMON DE CARVALHO PEREIRA 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO). Compulsando os autos, 

vislumbra-se que a inicial encontra-se endereçada ao Juizado Especial 

Cível desta comarca, sendo erroneamente distribuída para esta Vara. 

Diante disso, declino a competência para processo e julgamento do 

presente feito e o faço para o fim determinar sua remessa ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT. Preclusa esta 

decisão, proceda-se às baixas e cautelas de praxe e remetam-se os 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 27 de abril de 2020 . 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-02.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LIMA KRELING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Promovente, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

03/07/2019 às 11:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-17.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/11/2019 

às 10:30 horas.

Comarca de Guiratinga
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1000444-61.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA (ARGUIDO)

 

Em cumprimento ao Despacho ID 29080414, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, via Diário Eletrônico, para recolher as 

taxas e custas processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-39.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TESOURO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA GIRARDI OAB - MT20015/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000924-39.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA REU: MUNICIPIO DE 

TESOURO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente 

impugnação às contestações apresentadas pela parte requerida. Com o 

transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 22/04/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-127 EMBARGOS À ARREMATAÇÃO

Processo Número: 1000017-64.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VILELA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000017-64.2019.8.11.0036 Embargos de Terceiros Decisão. 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido efetuado pelas partes quanto à expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da presente Comarca a fim de 

excluir as devidas averbações premonitórias. Desse modo, EXPEÇA-SE 

oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga/MT 

para baixa das averbações premonitórias feitas nas Matrículas nº 2.648 e 

3.149 com relação ao presente feito n. 1000017-64.2019.8.11.0036 e aos 

autos n. 138 -17.2016.811.0036 (CI: 39943). Por conseguinte, ada mais 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Intimem-se Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

27/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-127 EMBARGOS À ARREMATAÇÃO

Processo Número: 1000017-64.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VILELA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000017-64.2019.8.11.0036 Embargos de Terceiros Decisão. 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido efetuado pelas partes quanto à expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da presente Comarca a fim de 

excluir as devidas averbações premonitórias. Desse modo, EXPEÇA-SE 

oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga/MT 

para baixa das averbações premonitórias feitas nas Matrículas nº 2.648 e 

3.149 com relação ao presente feito n. 1000017-64.2019.8.11.0036 e aos 

autos n. 138 -17.2016.811.0036 (CI: 39943). Por conseguinte, ada mais 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Intimem-se Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

27/03/2020. Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-88.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PANDOLFO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000136-88.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ALTAIR PANDOLFO 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 30848411) 

opostos pelo requerente BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença 

de Id. 30533173, alegando que nela houve erro material. Assim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração com 

pedido de efeito infringente. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Tal recurso NÃO merece provimento. O não 

provimento deste Recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não 

se prestam a reformar a sentença atacada, pelo reexame da matéria, visto 

que os embargos de declaração são admissíveis, somente, quando há na 

sentença obscuridade, dúvida ou contradição, ou quando for omitido ponto 

sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal. Nesse sentido, no 

presente caso percebe-se que não há sentença omissa ou obscura, muito 

pelo contrário, observa-se que este Juízo prolator manifestou-se 

adequadamente e fundamentou o suficiente, analisando o caso concreto 

mencionando normas legais. Em verdade, da leitura das razões do 

embargante verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da 

matéria de fundo da sentença, visto que este Juízo não acolheu a sua 

tese, situação essa que não se admite em sede de embargos 

declaratórios, uma vez que essa é via eleita inadequada. Isso porque a 

discordância com os maus ou bons fundamentos de uma sentença não 

viabiliza o recurso aclaratório e, sim, a apelação a segunda instância. 

Senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. 

REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no 

art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se 

prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de 

prequestionamento. 2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar 

todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que 

decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração 

conhecidos, mas não providos. Unânime. (TJ-DF - EMD2: 

201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de 

Julgamento: 15/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 24/04/2015 . Pág.: 253)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. O recorrente 

busca a rediscussão da matéria já enfrentada no Acórdão. Para tal 

desiderato não se prestam os embargos de declaração. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS.. (Embargos de Declaração Nº 70066279167, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 29/10/2015). (TJ-RS - ED: 70066279167 RS, Relator: Guinther 
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Spode, Data de Julgamento: 29/10/2015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015).” Sobre esse 

assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses excepcionais terão 

efeito modificativo (rectius, infringente), vale dizer naquelas em que o 

suprimento da omissão, da obscuridade ou da contradição apontadas 

acarretar “a inversão do desfecho consagrado no pronunciamento 

originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, Editora Revista 

dos Tribunais,, 2007, p. 628). Dessa forma, inexistente a presença de 

vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não 

provimento destes Embargos de Declaração. Decido. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos de declaração, porém não vislumbrando as 

alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na 

íntegra, a sentença combatida. Após o trânsito em julgado da r. sentença e 

nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presente autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 24/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CAETANO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010234-18.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31222595, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-35.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000200-35.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207978, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-16.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RODRIGUES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000738-16.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31221449, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-93.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARQUES GALANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000610-93.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31244929, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-91.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LAURINDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000733-91.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31220215, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-13.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000195-13.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207979, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-06.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEY GABRIEL DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000189-06.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31207974, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-83.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MAURA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000740-83.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31220224, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-25.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLEGARIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000621-25.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31245423, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-40.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU SOARES COIMBRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010239-40.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31222601, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA PAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010230-78.2017.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31222613, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 
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ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-68.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000741-68.2019.8.11.0036 Considerando a Sentença ID 

31221477, com fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO as partes via DJe, por seus patronos cadastrados, para ciência do 

inteiro teor da Sentença, e requerer o que entender de direito no prazo 

legal, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Guiratinga/MT, 27 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86845 Nr: 2836-73.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR RIBEIRO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 2836-73.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 86845.

 Vistos, etc.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado com o fito de apurar 

eventual prática dos crimes previstos nos artigos 304 c/c 297, ambos do 

Código Penal e artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, em tese, 

praticado pelo indiciado Edmar Ribeiro Barreto.

O Parquet se manifestou nos autos pleiteando pelo declínio da 

competência em favor da Justiça Federal, tendo em vista a prática do 

crime previsto no artigo 304 do Código Penal, para conhecer e julgar todos 

os processos incidentes cautelares a eles relacionado (ref. 34).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Compulsando os autos, no que se refere ao crime de uso de 

documento falso (art. 304 do Código Penal), considerando que a ação 

imputada ao autuado ocorreu em detrimento de serviços da União (Polícia 

Rodoviária Federal), motivo pelo qual incide a hipótese prevista no artigo 

109, IV, da Constituição da República, pelo que devem os autos serem 

remetidos à Justiça Federal, que detém competência absoluta para o 

processo e julgamento da causa.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 546 do STJ “A competência para 

processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão 

da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não 

importando a qualificação do órgão expedidor.”

Assim, com fundamento no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, e 

considerando que a competência é determinada pelo crime mais grave, 

DECLINO a competência para apurar e processar o presente feito a 

Subseção Judiciária da comarca de Sinop/MT.

PROCEDAM-SE as baixas de estilo, REMETENDO os presentes autos ao 

aludido juízo, grafando-lhe nossas melhores homenagens.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cumpra-se servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89430 Nr: 1256-71.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Autos nº: 1256-71.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89430.

 Vistos, etc.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante instaurado com o fito de apurar 

eventual prática dos crimes previstos nos artigos 304 do Código Penal e 

artigo 46 da Lei nº 9.605/98, em tese, praticado pelo indiciado Paulo Cesar 

de Andrade.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, no que se refere ao crime de uso de documento 

falso (art. 304 do Código Penal), considerando que a ação imputada ao 

autuado ocorreu em detrimento de serviços da União (Polícia Rodoviária 

Federal), motivo pelo qual incide a hipótese prevista no artigo 109, IV, da 

Constituição da República, pelo que devem os autos serem remetidos à 

Justiça Federal, que detém competência absoluta para o processo e 

julgamento da causa.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 546 do STJ “A competência para 

processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão 

da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não 

importando a qualificação do órgão expedidor.”

Assim, com fundamento no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, e 

considerando que a competência é determinada pelo crime mais grave, 

DECLINO a competência para apurar e processar o presente feito a 

Subseção Judiciária da comarca de Sinop/MT.

PROCEDAM-SE as baixas de estilo, REMETENDO os presentes autos ao 

aludido juízo, grafando-lhe nossas melhores homenagens.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cumpra-se servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 1971-16.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADCLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada da Parte Autora, para 

no prazo legal, apresentar impugnação à contestação, consoante 

determinado na decisão de ref.10.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010005-43.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE FATIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

8010005-43.2015.8.11.0096. REQUERENTE: MILEIDE FATIMA GOMES 

REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A 

Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da gratuidade da 

justiça. No entanto, não aparenta o requerente ser pobre na acepção 

jurídica do termo. Assim, à luz do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

da República Federativa do Brasil, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos, podendo 

ser requerido pelo magistrado a sua comprovação, devendo ser 

oportunizado a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos dos 

artigos 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do sobredito 

dispositivo constitucional. Nesse sentido, é o que corrobora o E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (destaques em negrito): 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). 1) Desse modo, INTIME-SE a parte requerente, no prazo de 

15 dias, para COMPROVAR a hipossuficiência alegada ou, querendo, 

recolher o preparo do recurso ou se preferir aderir ao parcelamento das 

custas que de antemão DEFIRO, sob pena de deserção, a teor do disposto 

no artigo 42, § 1.º, da Lei 9.099/1995. CONSIGNO que o processo deverá 

retornar para recebimento do recurso quando for efetivado o pagamento 

integral das parcelas. 2) Cumpre esclarecer que ante o valor elevado das 

custas pode ser deferido de plano à parte autora o parcelamento das 

custas processuais, como meio de suavizar o pagamento, na forma do 

§6º do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido já 

decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. 

VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas pelo 

agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017). 3) Assim, 

nos termos do §7º, do art. 468, da CNGC, AUTORIZO o parcelamento das 

custas e taxas judiciárias em 03 parcelas, conforme preceitua o artigo 98, 

§6° do CPC, devendo a parte requerente informar mensalmente a este 

juízo o recolhimento do valor. 4) INTIME-SE o autor para ciência da 

presente decisão, bem como, recolher a primeira prestação do 

parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 5) Após, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação e/ou recolhimento das custas, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos para deliberações pertinentes. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, 

NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-61.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000098-61.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1) Tendo em vista a divergência dos 

valores apurados pelas partes, ENCAMINHEM os autos à contadoria 

judicial para que seja apurado o valor devido, observando os dados da 

sentença e/ou acórdão proferido nos autos. 2) Após, INTIMEM-SE as 

partes, no prazo de 05 dias, para que se manifestem sobre o valor 

apurado pela contadoria. 3) Havendo concordância ou não pelas partes 

quanto ao valor apresentado pela contadoria judicial, FAÇAM-ME os autos 

conclusos. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO 

DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-13.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAMARGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000043-13.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MAURO CAMARGO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1) Sem delongas, tendo em 

vista que parte autora alega no Id. n.º 30430019 haver um saldo 

remanescente a ser depositado, INTIME-SE a parte requerida, em 05 dias, 

para depositar o sobredito saldo remanescente ou pugnar pelo que 

entender de direito. 2) Transcorrido o prazo, permanecendo a divergência 

dos valores apurados pelas partes, ENCAMINHEM os autos à contadoria 

judicial para que seja apurado o valor devido, observando os dados da 

sentença e/ou acórdão proferido nos autos. 3) Após, INTIMEM-SE as 

partes, no prazo de 05 dias, para que se manifestem sobre o valor 

apurado pela contadoria. 4) Havendo concordância ou não pelas partes 

quanto ao valor apresentado pela contadoria judicial, FAÇAM-ME os autos 

conclusos. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO 

DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-11.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR PIERETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010033-11.2015.8.11.0096. EXEQUENTE: VALDECIR PIERETTO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de reclamação proposta 

por VALDECIR PIERETTO em face de OI S/A., ambos qualificados. 

Recepcionada a causa pela r. decisão de Id. n.º 5711106. Prolatada a r. 

sentença no Id. n.º 5711193. Após, as parte noticiaram a composição 

amigável no Id. n.º 10632336, sendo informado posteriormente o 

cumprimento integral da obrigação no Id. n.º 30940150 pela requerente. É 

facultado as partes acordar a qualquer momento no processo, inclusive 

depois de proferida sentença, observados os parâmetros da Lei. O 

acordo deve ser realizado por pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregada forma não defesa em Lei, o que foi atendido no 

instrumento apresentado. Nesse sentido, corrobora a exegese dos arts. 

840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Nesse passo, é o entendimento pretoriano, com destaques em 

negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. 

PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A 

transação é um contrato pelo qual, mediante concessões mútuas, as 

partes previnem ou terminam um litígio (artigo 840, Código Civil). Recaindo 

sobre direitos contestados em juízo, a transação ou o acordo deve ser 

formalizado por petição ou tomado por termo nos autos, devidamente 

assinado pelos transigentes, autor e réu, e para constituir título executivo 

deve ser homologado por sentença”. (TJ-MG; APCV 

1.0702.13.073561-7/001; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 

07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). A teor do disposto no artigo 200 do CPC, 

os atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Vide redação: “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Sendo assim, preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade, a homologação por ato judicial é medida que se 

impõe. 1) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o 

acordo constante no Id. n.º 31213254, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924 e 925 do Código de Processo Civil. 2) SEM 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, visto 

que incabíveis nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 4) Certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. P. 

I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-10.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV/VIA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010046-10.2015.8.11.0096. REQUERENTE: CREUSA REGINA RIBEIRO 

DOS SANTOS INTERESSADO: CILSO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

CLARO TV/VIA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES LTDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença proposta pelo 

ESPÓLIO DE CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS em face da CLARO 

TV/VIA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ambos 

qualificados. A parte requerida informou no Id. n.º 30953872, que efetuou 

o pagamento dos valores acordados com o requerente. Para tanto juntou o 

comprovante de depósito judicial de Id. n.º 30953873. A parte requerente 

pugnou pelo levantamento dos valores e requereu a extinção ante a 

quitação do seu crédito, nada mais pugnou. Desse modo, é a redação do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita. (...)”. 

Nesse passo, quitado o crédito exequendo, a extinção do processo é 

medida que se impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há 

constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem 

promovidas. Sem pendências, salvo o levantamento dos valores. 1) Ex 

positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 

925 do Código de Processo Civil. 2) Ademais, DETERMINO que seja 

vinculado ao presente feito os valores depositados no Id. n.º 30953873. 

Realizada a vinculação, DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em 

favor da parte exequente, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência a ser realizada na conta informada no petitório de Id. n.º 

31239443. 3) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 4) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 5) Certifique-se, anote-se e arquivem-se 

os autos, com as baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-492 ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR

Processo Número: 1000859-71.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. M. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. B. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000859-71.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E. 

M. B. S. RECONVINDO: ELIZANDRA CRISTINA BARBOSA SEVERIO Não 

havendo preliminares para serem analisadas, bem como nulidades a 

serem sanadas, e considerando que o ponto controvertido é a existência 

de situação de risco à criança quando está sob os cuidados da requerida, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre as provas que desejam 

produzir, no prazo de 05 dias. Após, voltem os autos para a designação 

de audiência de instrução e julgamento, se necessário. Sirva a presente 

decisão como mandado. Intimem-se. ITIQUIRA, 27 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000148-66.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC GOMES DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000148-66.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

REQUERIDO: ERIC GOMES DE MOURA Vistos. Diante da petição juntada 

aos autos, ID 27671611, a qual informa que as partes formalizaram um 
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acordo, intime-se a parte autora, através de seu procurador, para, no 

prazo de 05 dias, trazer aos autos cópia do acordo, bem como informar se 

ele foi e/ou está sendo cumprido, uma vez que já se passaram mais de 90 

dias do peticionamento, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 

Itiquira/MT, 27 de abril de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000269-31.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE BARROS PINTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000269-31.2018.8.11.0027. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: FLAVIO DE BARROS PINTO Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a proposta de acordo, no prazo de 15 

dias. Após, voltem os autos conclusos para a decisão. ITIQUIRA, 27 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000183-26.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. F. (REQUERIDO)

O. R. D. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO OAB - MT0005136A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000183-26.2019.811.0027 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de 

Pedido de Aplicação de Medida de Proteção formulado pelo Ministério 

Público em favor da criança Natascha Fidélis Fonseca em virtude de 

situação de risco e vulnerabilidade social. Na data de 26/06/2019 foi 

recebida a inicial (ID 21175366). Apresentada a Contestação (ID 

21818742). Ofício da Procuradoria Jurídica do Município informando a 

impossibilidade do cumprimento do determinado em evento de ID 

21175366, pois informado pela Secretaria Municipal de Saúde que a menor 

e sua família estaria residindo no Município de Sonora-MS (ID 24684101). 

Em cumprimento à determinação para realização de estudo psicossocial, a 

equipe multidisciplinar do Juízo deste juízo esteve no endereço da infante 

indicado nos autos do requerente, contudo foi informada de que a mesma 

e sua família estariam residindo em Sonora-MS (ID 25102105). Instado a 

manifestar, o Ministério Público pugna pelo declínio da competência em 

favor do juízo da Comarca de Sonora-MS (ID 25192797), tendo em vista 

que a menor e sua família mudou-se para aquela Comarca . É o que 

merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Acolho o requerimento 

do Ministério Público formulado no parecer de ID 25192797. Sem delongas, 

é cediço que a competência para executar as medidas em favor dos 

interessados menores é da cidade onde este residir, conforme determina 

o artigo 147, inciso I e II, da Lei 8.069/90. Destarte, no presente caso, 

verifica-se que a menor passou a residir na comarca de Sonora/MS, 

conforme se verifica no relatório do estudo psicossocial (ID 25102105). 

Portanto, tal circunstância enfatiza a modificação da competência. 

Ressalta-se que, afigura-se inviável a aplicação do princípio da 

perpetuatio jurisdictionis, sobretudo por não se compatibilizar, na espécie, 

com o princípio do melhor interesse da criança. Diante de todo o exposto, 

considerando a alteração da situação fática com reflexo processual, nos 

termos do art. 147, II, da Lei 8.069/90 (estatuto da Criança e do 

Adolescente) DECLINO A COMPETENCIA do presente feito ao Juízo da 

Comarca de Sonora/MS, para onde DETERMINO a remessa destes autos. 

Proceda-se as anotações e baixas necessárias. Itiquira-MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000126-08.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(CORRENTES MT/MS) (IMPETRADO)

 

Considerando que a restituição de custas e diligências se dá por meio de 

procedimento administrativo próprio, fica o advogado da parte impetrante 

intimado para que adote as providências necessárias junto à Diretoria do 

Foro.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000162-16.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO DE MATOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo 1000162-16.2020.8.11.0027 Vistos. Do que consta nos 

autos, verifica-se que não foi juntada nenhuma procuração nem 

declaração da parte MARIA APARECIDA BARBOSA. Assim, INTIME-SE a 

parte autora, através de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, com a procuração da parte requerente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 27 de abril de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito SEDE DO VARA ÚNICA DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: Av. Alvaro 

José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: 

(65) 34911391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-72.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO CAMPOS VIANA OAB - MG190084 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 1000264-72.2019.811.0027 Vistos. Analisando os autos, 

depreende-se da informação prestada pelo Ministério Público que a 

requerida encontra-se presa. Diante disso, não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. SAULO CAMPOS VIANA - 

OAB/MG 190084, para promover a defesa do interesse da parte 

requerida. Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 5 URH. Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 740 de 935



apresentar a defesa cabível, na forma da lei. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Após, com a manifestação, vista a exequente. Itiquira/MT, 16 

de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54260 Nr: 4120-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a finalidade de complementar a sentença prolatada na data de 

09/01/2020, segue a síntese do Julgado: I - o nome do segurado: 

MERCEDES MARQUES PINHEIRO,; II - benefício concedido: pensão por 

morte; III - a renda mensal atual: um salário mínimo; IV - a data de início do 

benefício – DIB: 07/11/2013; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da 

decisão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-49.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000854-49.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

CARLOS CESAR DIAS Polo Passivo: OI S/A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c repetição de indébito e reparação por danos 

morais e pedido liminar, ajuizada por CARLOS CESAR DIAS em desfavor 

de OI S/A. Relata o Promovente que teve seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, lançado pela Promovida, em decorrência da inadimplência 

de supostas faturas telefônicas em seu nome no valor de R$ 1.363,33 (um 

mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Argumenta 

que por meio de cópia das faturas telefônicas se vê que o endereço 

apontado como sendo do Promovente, fica na cidade de Goiânia/GO, o 

que segundo o Autor, evidencia que a concessão de uso da linha 

telefônica se deu fundada em informações falsas, já que nunca efetuou 

qualquer contratação junto à Promovida. Aduz o Promovente que tentou 

solucionar o problema junto à Empresa, todavia, teve que proceder com o 

pagamento dos débitos, a fim de que seu nome fosse excluído dos 

cadastros negativos. O pedido de tutela antecipada foi deferido (Evento n. 

27652590). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação 

foi apresentada tempestivamente. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. 

Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, sem preliminar para 

analisar passo ao exame do mérito da demanda e verifico que a pretensão 

da parte Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. Ademais, 

o endereço constante nas faturas se diverge do comprovante de 

endereço trazido pelo Promovente, que afirma que desconhece o 

endereço em Goiânia. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do 

ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 
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base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Promovida ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo 

Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DA 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO Quanto à restituição dos valores pagos, 

referente às faturas cobradas e pagas pelo Promovente para exclusão de 

seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, vejo que razão assiste ao 

Autor, o que deve ser devolvido em dobro, pois provado que houve erro 

injustificável. Nos termos do que dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor, temos que: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Também o 

Código Civil determina que: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já 

paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir 

mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro 

caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que 

dele exigir, salvo se houver prescrição. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: DANO MORAL - EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS 

INDEVIDOS ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA DA 

MÁ-FÉ. Em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma 

no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte 

do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 

70040504383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 25.05.2011). Portanto, quanto ao 

pedido de repetição do indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto 

caracterizados os requisitos legais, impondo-se determinar a sua 

restituição em dobro, como reza o art. 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos, no valor total de R$ 1.363,33 (um mil, trezentos e sessenta e 

três reais e trinta e três centavos), DETERMINANDO a exclusão definitiva 

do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito; b) 

CONFIRMAR a liminar deferida junto ao ID 27652590; c) CONDENAR a 

parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. d) CONDENAR a Promovida a 

restituir de forma dobrada a quantia cobrada indevidamente, no total de R$ 

2.726,66 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), devendo ser atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da presente decisão. e) Transitada a 

sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo 

requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). f) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação da 

Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. g) Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

19 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-61.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANA OLIVEIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANA TUNES PARREIRA OAB - MT13397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

8010188-61.2014.8.11.0027. REQUERENTE: JULIANA OLIVEIRA LEAL 

REQUERIDO: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 

- EPP Vistos. Considerando o pedido de desistência da ação pela parte 

autora (ID 6920949), bem como o avançado estágio do processo, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

requerida para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo acima, certifique-se e façam-se conclusos. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Itiquira/MT, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000854-49.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000854-49.2019.8.11.0027 Polo Ativo: 

CARLOS CESAR DIAS Polo Passivo: OI S/A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c repetição de indébito e reparação por danos 

morais e pedido liminar, ajuizada por CARLOS CESAR DIAS em desfavor 

de OI S/A. Relata o Promovente que teve seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, lançado pela Promovida, em decorrência da inadimplência 

de supostas faturas telefônicas em seu nome no valor de R$ 1.363,33 (um 

mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Argumenta 

que por meio de cópia das faturas telefônicas se vê que o endereço 

apontado como sendo do Promovente, fica na cidade de Goiânia/GO, o 

que segundo o Autor, evidencia que a concessão de uso da linha 

telefônica se deu fundada em informações falsas, já que nunca efetuou 

qualquer contratação junto à Promovida. Aduz o Promovente que tentou 

solucionar o problema junto à Empresa, todavia, teve que proceder com o 

pagamento dos débitos, a fim de que seu nome fosse excluído dos 

cadastros negativos. O pedido de tutela antecipada foi deferido (Evento n. 

27652590). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação 

foi apresentada tempestivamente. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. 

Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, sem preliminar para 

analisar passo ao exame do mérito da demanda e verifico que a pretensão 

da parte Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. Temos por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato devidamente assinado. Ademais, 

o endereço constante nas faturas se diverge do comprovante de 

endereço trazido pelo Promovente, que afirma que desconhece o 

endereço em Goiânia. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do 

ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 
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consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Promovida ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo 

Promovente, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DA 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO Quanto à restituição dos valores pagos, 

referente às faturas cobradas e pagas pelo Promovente para exclusão de 

seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, vejo que razão assiste ao 

Autor, o que deve ser devolvido em dobro, pois provado que houve erro 

injustificável. Nos termos do que dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor, temos que: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Também o 

Código Civil determina que: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já 

paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir 

mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro 

caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que 

dele exigir, salvo se houver prescrição. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: DANO MORAL - EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS 

INDEVIDOS ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA DA 

MÁ-FÉ. Em se tratando de relação consumerista, não há exigência alguma 

no sentido de que o consumidor comprove existência de má-fé por parte 

do fornecedor do serviço ao efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 

70040504383, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 25.05.2011). Portanto, quanto ao 

pedido de repetição do indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto 

caracterizados os requisitos legais, impondo-se determinar a sua 

restituição em dobro, como reza o art. 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos, no valor total de R$ 1.363,33 (um mil, trezentos e sessenta e 

três reais e trinta e três centavos), DETERMINANDO a exclusão definitiva 

do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito; b) 

CONFIRMAR a liminar deferida junto ao ID 27652590; c) CONDENAR a 

parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. d) CONDENAR a Promovida a 

restituir de forma dobrada a quantia cobrada indevidamente, no total de R$ 

2.726,66 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), devendo ser atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da presente decisão. e) Transitada a 

sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo 

requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). f) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação da 

Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. g) Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

19 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010188-61.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANA TUNES PARREIRA OAB - MT13397/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

8010188-61.2014.8.11.0027. REQUERENTE: JULIANA OLIVEIRA LEAL 

REQUERIDO: GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 

- EPP Vistos. Considerando o pedido de desistência da ação pela parte 

autora (ID 6920949), bem como o avançado estágio do processo, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

requerida para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo acima, certifique-se e façam-se conclusos. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Itiquira/MT, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000295-32.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA DE FATIMA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR a advogada da parte requerida, via DJE, para que fique ciente do 

Recurso de Apelação interposto pela parte autora, bem como para que, 

caso queira, apresente Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·27 de abril de 2020. [assinado 

eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Gestora 

Judiciário Substituta

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-15.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL DE SOUZA LANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000613-15.2019.8.11.0047. AUTOR(A): SINVAL 

DE SOUZA LANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença 

Previdenciário c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez e 

Preceito Condenatório proposto por SINVAL DE SOUZA LANA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por 

isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no 

CRM n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, 

BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 

8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas partes 

(IDs 23225088 – págs. 7/8 e 25215671). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-70.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON FRANCISCO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000038-70.2020.8.11.0047. AUTOR(A): 

VANILSON FRANCISCO SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Restabelecimento de 

Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por VANILSON FRANCISCO SOARES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito. A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por 

isso, nomeio o Dr. RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no 

CRM n. 7022, com endereço na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, 

BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 

8113-1481, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi atribuído 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes para, 

na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser intimada 

nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas partes 

(IDs 28459478 – págs. 14/15 e 29453950). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-43.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para 

que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·17 de abril de 2020. [assinado eletronicamente] 

DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-34.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ANDRADE CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR o advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para 

que apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·17 de abril de 2020. [assinado eletronicamente] 

DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-71.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA EMILIA HORLANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR a Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo 

Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Paraná sob nº. 2.049, via DJE, do Recurso de Apelação 

interposto, bem como para que, caso queira, apresente Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·13 de abril 

de 2020. [assinado eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR o advogado da parte requerida, via DJE, para que fique ciente do 

Recurso de Apelação interposto, bem como para que, caso queira, 

apresente Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·13 de abril de 2020. [assinado eletronicamente] 

DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-38.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR a Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo 

Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Paraná sob nº. 2.049, via DJE, do Recurso de Apelação 

interposto, bem como para que, caso queira, apresente Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·13 de abril 

de 2020. [assinado eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-77.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA DE FATIMA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR a Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo 

Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Paraná sob nº. 2.049, via DJE, do Recurso de Apelação 

interposto, bem como para que, caso queira, apresente Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·13 de abril 

de 2020. [assinado eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-98.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR o advogado da parte requerida, via DJE, para que fique ciente do 

Recurso de Apelação interposto, bem como para que, caso queira, 

apresente Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·13 de abril de 2020. [assinado eletronicamente] 

DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Gestora Judiciário Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-68.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL, Gestora Judiciário Substituta, lotada na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, 

e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. 

INTIMAR a Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo 

Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Paraná sob nº. 2.049, via DJE, do Recurso de Apelação 

interposto, bem como para que, caso queira, apresente Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Jauru/MT,·13 de abril 

de 2020. [assinado eletronicamente] DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA 

GIL Gestora Judiciário Substituta

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BRAZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000762-11.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MILTON 

BRAZ CARDOSO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez proposta por MILTON BRAZ 

CARDOSO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a 

realização de perícia médica, por isso, nomeio o Dr. RODRIGO 

SCHARDOSIN DE BRITO, médico inscrito no CRM n. 7022, com endereço 

na RUA G, 144, ED. CARAVELAS, AP. 601, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ/MT, CEP: 78050-192, cel. (65) 9 8113-1481, o qual deverá cumprir 

o encargo que lhe foi atribuído independentemente de termo de 

compromisso. Intimem-se as partes para, na forma do art. 465, §1º, do 

CPC, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a 

autarquia demandada deverá ser intimada nos termos do art. 183, §1º, do 

CPC. Após, Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem 

como para que promova o agendamento, comunicando, desde logo, a data 

em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da 

Justiça Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas 

partes (IDs 26068465 – págs. 12 e 28128721). Agendada a data da 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a). Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33284 Nr: 595-84.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leandro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por JOÃO LEANDRO 

FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito.

Iniciado a fase de execução (págs. 213/217) e determinada a intimação da 

autarquia (págs. 223/224), esta não se opôs aos cálculos apresentados 

(pág. 233).

Foram expedidas as RPVs (págs. 236 e 238), com intimação das partes 

(pág. 239).

Informado o depósito dos valores, conforme ofícios (págs. 242 e 244).

Feita a vinculação (pág. 248).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. DECIDO.

 Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.
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Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 

de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento das quantias 

informadas, através do SISTEMA SISCONDJ, pois devidamente vinculadas 

(pág. 248).

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (pág. 229). Consigno, ainda, que o causídico possui poderes 

para tanto, conforme procuração (pág. 43).

 Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-71.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ROSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000219-71.2020.8.11.0047. AUTOR: AIRTON ROSAN REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, proposta por AIRTON ROSAN em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV. 

Partes qualificadas nos autos. Narra o autor ser Investigador de Polícia do 

Estado de Mato Grosso e de receber adicional noturno em decorrência da 

atividade que exerce. Sustenta que o Estado de Mato Grosso efetua de 

forma ilegal o desconto de 11% da contribuição previdenciária sobre o 

adicional referido. Descreve que os Tribunais Superiores têm 

jurisprudência pacífica sobre o tema, na qual vedam o desconto 

supracitado, o que não foi atentando pelo requerido. Requer a concessão 

de tutela de evidência, a fim de que os requeridos se abstenham de 

continuar a efetivar os descontos da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno. No mérito, pugna pela restituição dos valores 

descontados nos últimos 05 (cinco) anos. É o breve relato. Decido. 

RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide 

nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA TUTELA DE 

EVIDÊNCIA No que dispõe o 311 que a tutela de evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, nas hipóteses legais, vejamos: Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

caso em comento, o autor vindica a cessação do desconto pertinente à 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, juntando aos autos 

a ficha financeira dos anos de 2014 a 2019 (id. 31522327 - Pág. 1/21). 

Ademais, salienta que no Recurso Extraordinário (RE) 593068, com 

repercussão geral reconhecida, foi firmada a tese 163, nos seguintes 

termos: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade”. Ocorre que, apesar da tese firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, depreende-se dos autos que no último mês de 

referência da ficha financeira do autor, qual seja: mês de setembro de 

2019, não houve o desconto da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno (id. 31522327 - Pág. 21). Portanto, inexistindo 

documentação que comprove a existência atual dos descontos referidos, 

incabível a concessão da liminar vindicada em tutela de evidência. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. CITEM-SE os 

requeridos para apresentarem contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias[1]. Após, intime-se o autor para impugnação. Por fim, conclusos. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 27 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito [1] Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-94.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON ERMISDORFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000211-94.2020.8.11.0047. AUTOR: GLEIDSON ERMISDORFF REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS 

SALARIAIS proposta por GLEIDSON ERMISDORFF em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO. Partes qualificadas nos autos. Narra o autor ser Policial 

Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido aprovado por meio de 

concurso público destinado ao preenchimento de vagas para a graduação 

de soldado, cuja data de inclusão foi 25/03/2003. Descreve que ao longo 

de sua carreira foi prejudicado com os atos do Requerido que sempre age 

de forma injusta e desigual, favorecendo alguns militares em detrimento de 

outros. Requer a condenação do requerido para que seja compelido a 

conceder o efeito retroativo das promoções do autor, nos seguintes 

termos: Inclusão: 25/03/2003. Promoção a Terceiro-Sargento: 25/03/2016. 

Promoção a Segundo-Sargento: 25/03/2020. Com o cômputo do tempo que 

perdurar este processo. Pugna ainda pela condenação do requerido ao 

pagamento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais 

retroativos, devidamente corrigidos, bem como todas as cominações 

legais a partir daquela data a que faz jus, atualmente no importe de R$ 

33.538,13. É o breve relato. Decido. RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo 

diploma legal. DISPOSITIVO CITE-SE o requerido para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias[1]. Após, intime-se o autor para 

impugnação. Por fim, conclusos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 27 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito [1] Enunciado 1 – A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000568-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000568-11.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em face de KATYA REGINA NOVAK DE MOURA. Partes 

qualificadas no feito. Sustenta a parte Impugnante, em síntese, que o 

termo inicial da incidência dos juros de mora é a citação, o que não foi 

atentado pela exequente, bem como que o índice utilizado está em 

desacordo com o tema 810 do STF. Nesse viés, requer o julgamento 

procedente da Impugnação, afastando o excesso de execução. Instada, a 

parte exequente pugnou pela manutenção dos cálculos iniciais. Vieram-me 

os autos conclusos. Fundamento e decido. Depreende-se dos autos que a 

divergência entre as partes consiste no marco inicial dos juros de mora na 

presente execução, já que o índices utilizados por ambos foi o mesmo. O 

Impugnante não concordou com os cálculos trazidos pela exequente, uma 

vez que esta apresentou os cálculos com incidência de juros a partir de 

5/2/2014 (id. 24887579 - Pág. 1). Contudo a citação teria ocorrido em 

14/10/2015 (id. 22762140 - Pág. 80). Com razão o executado/Impugnante, 

já que a exequente aplicou nos cálculos juros antes da ocorrência da 

citação. A jurisprudência está consolidada sobre o tema, devendo os juros 

de mora ter por base os índices de remuneração da caderneta de 

poupança. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS 

TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. “As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos 

seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao 

mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e 

anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à 

taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período 

posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice 

de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com 

base no IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a 

rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, 

manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1008972-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 17/12/2019) Já em relação ao termo inicial de incidência, os juros 

devem fluir a partir da citação. Conforme jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. REJEITADAS. 

MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. 

AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORES PELA MAGISTRADA DE 

ORIGEM. INFORMAÇÃO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO APELADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE 

DEFENSOR NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DAS PARTES 

ASSISTIDAS PELO DEFENSOR DATIVO. AFASTADA. AFIRMAÇÃO QUE 

GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO, CUJO ÔNUS COMPETIA AO APELANTE. PEDIDO DE DIMUNUIÇÃO 

DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS, PARA QUE SEJA 

FIXADO VALOR ABAIXO DA TABELA DA OAB. NÃO ACOLHIDO. O 

MAGISTRADO DEVE FIXAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO 

COM BASE NA TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA 

OAB (ARTIGO 22, § 1º, DA LEI N.º 8.906/94). PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A 

DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER 

EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. 

PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

RPV EM ATÉ 120 DIAS. NÃO ACOLHIDO. O PAGAMENTO DO RPV DEVE 

OBSERVAR O PRAZO FIXADO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA 

RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE 

MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO (ARTIGO 85, § 2º E § 3º, I, DO CPC/15). 

PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO 

CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. (...) O 

Magistrado de origem fixou a correção monetária pelo mesmo índice 

aplicável aos créditos da Fazenda Pública, a partir da data de arbitramento 

dos honorários cobrados e, juros de mora de 1% ao mês, contados da 

citação inicial. 16. Necessidade de alteração dos consectários legais. O 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da 

emissão das certidões, sendo devidos juros moratórios a partir da citação, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 

nº 11.960/09. 17. Apelação conhecida e parcialmente provida, para 

reduzir os honorários sucumbenciais ao valor de R$ 780,00 (20% do valor 

da causa), bem como, alterar os consectários legais, nos termos da 

fundamentação. 18. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à 

unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO 

CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª 

Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 

de 05 (cinco) à 12 (doze) de agosto de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA 

Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00067121420168140023 BELÉM, 

Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 

05/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE a Impugnação, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo executado (id. 26022567 - Pág. 6). Sem custas nem 

honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9099/95. 

P.R.I.C Transitada em julgado: 1.ENCAMINHE-SE o expediente homologado 

à Contadoria Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, 

dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, 

seguindo as orientações do Provimento n. 6/2020-CM. 2.Em seguida, 

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do art. 535, §3°, II, 

do CPC. Jauru-MT, 27 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25563 Nr: 26-46.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA, GEAN 

DOUGLAS COMIM DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699/MT

 Vistos.

1. Ante o teor de ofício de Ref: 134, homologo a desistência da 

testemunha Michele Alves Rodrigues.

2. Outrossim, dê-se vista dos autos às partes para apresentação de 

alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela 

acusação.

3. Assim que cumprido o item supra, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

4. Intime-se. Cumpra-se com urgência, uma vez que trata-se de META 2.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30031 Nr: 390-81.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Joaquim Nogueira de 

Souza, qualificado(a)(s) nos autos, dando-o(a)(s) como incurso(a)(s) nas 

penas do artigo 129, §9, c,c art. 147, ambos do Código de Processo 

Penal.1º FatoRelata a denúncia, que segundo restou apurado, no dia 

05/02/2016, por volta das 23h40min., na residência localizada na Rua 

Presidente Vargas, n° 71, Centro, nesta cidade de Juscimeira-MT, o 

denunciado JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUZA, com consciência e vontade, 

ofendeu a integridade corporal de sua esposa CARMELITA FERREIRA DE 

SOUZA, causando-lhe as lesões constatadas no laudo de exame de 

corpo de delito e mapa topográfico acostado ao feito.2º FatoNarra ainda, 

que no dia, hora e local indicados acima, o denunciado JOAQUIM 

NOGUEIRA DE SOUZA, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à 

vítima CARMELITA FERREIRA DE SOUZA, ao afirmar que a mataria, 

conforme se depreende do termo de declarações acostado ao feito, 

sendo certo que a ofendida é a ex convivente do denunciado e que o fato 

ocorreu por conta dessa relação de afeto que existiu entre eles. Aduz 

ademais, que conforme restou verificado, na data e hora acima 

mencionadas, a vítima teve um desentendimento com sua neta por conta 

de um carregador de celular, sendo que passou a corrigi-la usando um 

chinelo, razão pela qual o denunciado JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUZA 

interferiu, empurrando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25563 Nr: 26-46.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA, GEAN 

DOUGLAS COMIM DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO HERVITAN CRISTIAN CARULA PARA 

APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, NOS TERMOS DA DECISAO 

REF: 167.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-12.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCK CORREA E REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por JOSILENE 

LOPES DE SOUZA em face de COCK CORREA & REIS LTDA e ITALÍNEA 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que em 29/03/2019, sob contrato de nº. 1578300110-1, que segue anexo, 

onde adquiriu uma COZINHA, UM CLOSET, PORTAS (DOMITÓRIO CASAL), 

UM PAINEL DE CAMA E CRIADOS, UMA SALA DE TV, BANHO DE CASAL 

(BANHEIROS), BANHO SOCIAL (BANHEIRO) E UMA SALA DE CAFÉ, 

conforme contrato anexo, para serem entregues em instalados. 

Reiteradas vezes a Requerente entrou em contato para que com muito 

custo e com muita insistência conseguisse em dias aleatórios, sem 

programação por parte da empresa, que seus móveis fossem 

(parcialmente) entregues, todavia, até os dias de hoje, quase 6 (seis) 

meses depois, ainda não houve o término da referida montagem de todos 

os produtos, estando faltando a entrega de diversos móveis. Assim, 

busca a parte reclamante, liminarmente, a determinação para que a 

requerida seja compelida a entregar os móveis faltantes, bem como a 

correção dos já entregues e que não estão em condições de uso, no 

prazo máximo de 07 (sete) dias, sob pena de aplicação de multa diária ou 

devolução dos valores pagos pelo descumprimento de ordem judicial, bem 

como a condenação por danos morais pelos danos sofridos. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, estão 

presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança 

da alegação, se extrai dos documentos juntados, os quais demonstram a 

instalação da internet com metade da velocidade prometida e valores das 

contas acima do combinado. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil 

reparação é evidente, já que a parte reclamante está sendo lesada no seu 

direito de consumidor, vez que contratou, pagou e não recebeu a 

mercadoria como fora prometido. 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido 

liminar, contido na inicial, para o fim de determinar que a parte requerida 

providencie a finalização da instalação e montagem de todos os móveis 

comprados, conforme o contratado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

sob pena de aplicação de multa diária, por descumprimento da ordem 

judicial, a qual fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos, assim deverá providenciar principalmente: I. O término da 

instalação do Painel da TV, pertencente a “SALA DE TV”; II. A finalização 

do fechamento do forno e do microondas; III. Colocar os freios de uma das 

portas do Closet, uma outra porta que ainda sequer foi colocada, a 

colocação das corrediças telescópicas com sistemas de freios, bem 

trocar as colocadas de forma incorreta; IV. Sejam sanados os vícios tidos 

nos móveis: AB – CLOSET, AD – PAINEL PARA CAMA E CRIADOS, AE – 

SALA DE TV, AH – SALA CAFÉ. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 609-76.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 610-61.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK 

- OAB:22540/O

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63768 Nr: 801-09.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ARLINDO BESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 70435 Nr: 1471-76.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERNANDES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 783-80.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72389 Nr: 904-11.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI VINCEZ LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75114 Nr: 419-74.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO SOLDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rilley Richie Rodrigues - 

OAB:265.038

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 751 de 935



tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 636-83.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira Maximo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos.

1. Diante da edição da Portaria Conjunta n° 249 de 18 de março de 2020, 

onde o Tribunal de Justiça decretou o fechamento dos Fóruns nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, determinando o regime obrigatório 

de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), prorrogada pela Portaria 

Conjunta n° 281 de 07 de abril de 2020, CANCELO a solenidade designada 

nestes autos.

2. Determino o retorno dos autos, para designação de nova solenidade, 

tão logo retorne o expediente presencial no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 24 de março de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-92.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMPAIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000147-92.2020.8.11.0109 

Requerente: ANTONIO SAMPAIO DE SOUZA Requerente: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Recebo a inicial, posto 

preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por ora, os benefícios da 

Justiça Gratuita. 3. Trata-se de ação de concessão do benefício de 

prestação continuada - BPC/LOAS ao portador de deficiência, onde a 

parte autora alega que encontra-se acometido de ENFISEMA CID - 10 J 

43.8, Bronquectasia CID - 10 J 47, e Pneumotórax CID - 10 J 93.8. Aduz 

que, necessitando de um aparo financeiro, requereu junto a autarquia, ora 

ré, o benefício de prestação continuada ao portador de deficiência, já que 

é de família humilde, e não possui condições de trabalhar e, portanto, de 

prover o seu próprio sustento. Coontudo, teve seu benefício indeferido, 

sob o argumento de que não atende ao critério de deficiência para acesso 

ao BPC-LOAS (Benefício n° 7042766424). Juntou documentos a inicial. 

DECIDO. Muito embora a parte autora tenha colacionado aos autos 

ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas uma 

visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de 

embasar a tutela pretendida de início que é a concessão do auxilio doença 

até julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a análise da 

medida liminar para após a realização da perícia médica, fato que 

possibilitará a este Juízo, melhor instrução do processo. A Recomendação 

Conjunta n° 01 de 15.12.2015 recomenda aos magistrados que, desde 

logo, ao despachar a inicial, determinem a realização de prova pericial 

médica, sendo que a citação do INSS será acompanhada do respectivo 

laudo pericial, possibilitando, assim, a apresentação de proposta de 

acordo e/ou a resposta pela autarquia. 4. Diante do exposto, para a prova 

pericial, designo como perito o Dr. CARLOS ALBERTO CASULA (CRM/MT 

2135), podendo ser encontrado na Clínica Corpus, nesta cidade, sob a fé 

de seu grau e independente de compromisso (Código de Processo Civil, 

artigo 422). A perícia fica designada para a data de 07.07.2020, às 

10horas. Como quesitos do Juízo, transcrevo os quesitos encaminhados 

pela Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado. Histórico Laboral do (o) Periciado (a): (i) Profissão Declarada 

(ii) Tempo de profissão (iii) Atividade declarada como exercida. (iv) Tempo 

de atividade. (v) Descrição da atividade. (vi) Experiência laboral anterior. 

(vii) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da (s) 

doença/lesão/moléstias (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Como quesito do juízo, deverá ainda o perito informar se o 

paciente possui capacidade de exercer outras atividades, considerando 

seu estado de saúde, idade e grau escolar. 5. Fixo os honorários periciais 

no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), e após a entrega do laudo, 

esta Magistrada fará o levantamento do valor através do site da Justiça 

Federal, devendo o perito estar cadastrado. 6. Intime-se a parte autora 

para apresentar os quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. 7. Intime-se o 

perito para elaboração do laudo, observando os quesitos supra e os 

apresentados pelas partes. O perito deverá apresentar o laudo em 10 

(dez) dias após a realização da perícia. 8. Determino, ainda, a realização 

de Estudo Social na residência da parte requerente, a fim de que seja 

avaliada a sua vulnerabilidade social. Considerando que é de 

conhecimento público que a Assistente Social da comarca é esposa do 

advogado peticionante, determino que o Estudo Social seja realizado por 

um dos assistentes sociais lotados junto ao Município de Marcelândia. 9. 

ENCAMINHE-SE ao Assistente Social os quesitos eventualmente 

formulados pela parte autora, juntamente com os quesitos do juízo, o qual 

passo a transcrever: a) Quantas pessoas compõem o grupo familiar do 

(a) autor (a), vivendo sob o mesmo teto? b) Destas, quais auferem renda, 

qualquer que seja? Qual a fonte da renda? c) Quais são os valores 

recebidos por cada membro da família que aufere renda? Há comprovação 

desses valores? Qual o nome completo, a data de nascimento e o CPF de 

cada um dos membros da família? d) O (a) autor (a) não possui qualquer 

outro meio de prover sua subsistência? e) O (a) autor (a) possui filhos ou 

pessoas da família trabalhando em outras cidades ou mesmo fora do 
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Brasil? Se positivo, onde? f) O (a) autor (a) necessita de auxílio material 

de estranhos para sobreviver? g) Dos componentes do grupo familiar, 

alguém recebe algum benefício da Previdência Social? h) Caso a resposta 

do quesito anterior seja afirmativa, qual o benefício? O autor tem o número 

de benefício recebido? i) O (a) autor (a) reside em moradia própria ou é 

alugada? Se alugada, qual o valor do aluguel? j) O (a) requerente exerce 

alguma atividade laboral? k) Caso a resposta ao quesito acima seja 

positiva qual a atividade laboral habitual do (a) requerente? l) Favor 

prestar quaisquer outras informações que julgar relevantes para o estudo 

social. 10. Após a juntada do laudo pericial e estudo social, conclusos 

para análise do pedido de tutela antecipada. 11. Intime-se. 12. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 22 de abril de 2020 THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000072-81.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MATUPA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER KOCHHANN OAB - MT7678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO - 

COOGAVEPE (REU)

ALEXANDRA LIMA SILVA (REU)

EMERSON FITIPALDI DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000072-81.2019.8.11.0111 

Autor: MUNICIPIO DE MATUPA Réu: COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO 

VALE DO RIO PEIXOTO - COOGAVEPE e outros (2) INTIMAÇÃO do 

advogado das partes, manifestarem o que de direito, tendo em vista a 

informação contida no termo da audiência de conciliação acerca de um 

possível acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Matupá/MT, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-60.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ADILIO TOLEDO DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MATUPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER KOCHHANN OAB - MT7678/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000054-60.2019.8.11.0111 

Autor: VANDERLEI ADILIO TOLEDO DE CAMARGO Réu: MUNICÍPIO DE 

MATUPÁ Certifico que o documento de id. 27258096 intitulado, Impugnação 

à Contestação, constando, petição em PDF, não acompanhou o referido 

anexo. Ante o exposto, impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO 

do advogado da parte autora, no prazo de cinco (05) dias, apresentar a 

peça processual faltante. Matupá/MT, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 200-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIELTON PEREIRA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Impulsiono os autos para I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, 

para que no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 418-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Impulsiono os autos para I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, 

para que no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 1272-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70996 Nr: 3150-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74703 Nr: 1333-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURCINO BARROSO BRAGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16.948 MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59168 Nr: 1690-20.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RKC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 
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MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 1690-20.2015.811.0111 (Código 59168)

Classe – Assunto: Guarda Compartilhada

Requerente: Ricardo Plaça Martins

Requerido: Rueli Kiani Caldeira

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial (ref.128).

INTIME-SE a requerida para informar a atual situação do pagamento das 

prestações alimentícias.

NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo a fim de que realize 

estudo psicossocial na residência de ambos os genitores, apresentando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no sentido de aclarar a 

situação do menor Arthur Caldeira Martins.

Com o relatório, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56733 Nr: 592-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Considerando que o MPE desisitiu da oitiva da testemunha, intime-se a 

defesa para informar se concorda com a desitência ou possuindo 

interesse que decline o endereço da mesma, para fins de sua oitiva, no 

prazo de 10 (dez) dias), decorrido o prazo certifique-se.

Nada sendo requerido pela defesa ou havendo concordância expressa 

com a desistência, remetam-se ao MPE para alegações finais no prazo de 

5 (cinco) dias e na sequência intime-se a defesa.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 27 de abril 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 114-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 883-29.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68021 Nr: 2261-29.2016.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIA MOREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 2261-29.2016.811.0111 (Código 68021)

 Vistos.

Considerando o teor da certidão à Ref. 85, RENOVE-SE a intimação da 

advogada representante da parte autora para que informe o atual 

endereço da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a 

realização do estudo, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de 

se manifestar em favor da requerente.

Com a juntada do endereço, DETERMINO a realização do estudo e ato 

contínuo abertura de prazo às partes para oferecimento de alegações 

finais.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 23 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 903-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY GARDENIA GONÇALVES CARLOS DE LIMA 

TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Tormes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO de VANDIR TORMES, 

nascido em 03/04/1969, portador do CPF nº 369.615.072-04 e da Cédula 

de Identidade sob nº 08502480 SSP/MT, declarando-o RELATIVAMENTE 

INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, caput, 

do citado codex, nomeio como sua CURADORA LUCY GARDENIA 

GONÇALVES CARLOS DE LIMA TORMES, portadora do RG nº 1592305-3 

SSP/MA e CPF: 006.517.181-04, para ASSISTI-LO nos atos relacionados 

aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 

13.146/2015).Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do 

CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente.Expeça-se a competente certidão em favor da 

causídica nomeada Dra. Andreia Ferdiando Varrea (nomeação ref. 

07).Sem custas ou honorários.Lavre-se o termo de compromisso de 

curatela definitivo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 24 de abril de 2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz 

de DireitoEm substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 1680-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOA, ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Isto posto, com fundamento no art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

guarda definitiva da criança MATEUS ANDERSON ALVES DE MATOS à 

requerente MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO PEREIRA, com os efeitos 

daí decorrentes.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Colha-se 

o compromisso consoante o disposto no artigo 32 da Lei 8.069/90, com a 

lavratura do termo respectivo.Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 24 de abril de 2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz 

de DireitoEm substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60431 Nr: 365-73.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSFV, GFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 365-73.2016.811.0111 (Código 60431)

Vistos.

Trata-se de Ação Guarda e Alimentos c/c Alimentos Provisórios, ajuizada 

por GIULIA FREITAS CHAVES, representada por sua genitora NAIANE DE 

SOUSA FREITAS em face de PAULO CHAVE NASCIMENTO.

Entre um ato e outro o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, em 

razão da notícia de desistência da requerente (ref. 52).

Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a 

homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 24 de abril de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63954 Nr: 1679-58.2016.811.0045

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS, MDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1679-58.2016.811.0111 (Código 63954)

Vistos.

Trata-se de Ação de Curatela c/c Pedido de Busca e Apreensão, proposta 

por FRANCISCA SILVA em face de LUANA SILVA e MARIA DE FÁTIMA 

DA SILVA.

No decorrer do procedimento, o autor noticiou a desistência da demanda, 

pugnando pela extinção do feito (ref. 24).

Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a 

homologação de sua desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 24 de abril de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66775 Nr: 892-88.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:123702, RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - 

OAB:OAB-RJ 142307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222

 INTIMAÇÃO da parte Autora, para se manifestar nos autos, em 

conformidade com a decisão proferida na ref. 38, especialmente para 

indicar o endereço do administrador judicial e representantes legais da ré, 

bem como para recolher as custas da Carta Precatória, acostando aos 

autos a guia e comprovante de recolhimento, no intuito de viabilizar o 

cumprimento do item III da decisum.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000429-61.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ SENTENÇA Processo: 1000429-61.2019.8.11.0111. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA RAMOS Vistos. Trata-se de Busca e Apreensão 

proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de MARIA APARECIDA 

RAMOS, ambos qualificados nos autos. No decorrer do procedimento, a 

requerente noticiou a desistência da demanda, pugnando pela extinção do 

feito. Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Tendo em vista que a parte requerente 

manifestou que não possui interesse no prosseguimento do feito, resta ao 

Juízo apenas a homologação de sua desistência. Posto isso, HOMOLOGO 

o pedido de desistência da ação para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, consoante inteligência do artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Não foram 
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realizadas constrições judiciais via Sistema RENAJUD. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000494-08.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI GREICI DE MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

ROMOLES CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF desta comarca, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, para tomar ciência da 

averbação em cartório do divórcio requerido entre ROMOLES CANDIDO 

DA SILVA e GRACIELI GREICI DE MORAES GONCALVES, conforme ofício 

n° 042/2020, oriundo do Cartório do 2° Ofício de Nobres, em anexo. 

NOBRES, 27 de abril de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Analista 

Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. 

Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - 

CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000339-68.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. B. (REQUERENTE)

R. G. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF desta comarca, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, para tomar ciência da 

averbação em cartório do divórcio requerido entre RARISON GEORGE 

PEREIRA DE AQUINO e DANIELE KLOCK BARBOSA, conforme ofício n° 

043/2020, oriundo do Cartório do 2° Ofício de Nobres, em anexo. NOBRES, 

27 de abril de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Analista Judiciário 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000224-47.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

NILCEIA APARECIDA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES DE ARAUJO (REQUERIDO)

NILCEIA APARECIDA DE PINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF desta comarca, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, para tomar ciência da 

averbação em cartório do da dissolução da união estável entre ANTONIO 

LOPES DE ARAUJO e NILCEIA APARECIDA DE PINHO , conforme ofício n° 

040/2020, oriundo do Cartório do 2° Ofício de Nobres, em anexo. NOBRES, 

27 de abril de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Analista Judiciário 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000755-70.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI MARIA DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES CERTIDÃO Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, apresentar 

Impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 350 do Código de 

Processo Civil. NOBRES, 27 de abril de 2020. PABLO MURILLO COELHO 

LEAL Analista Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000066-89.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA & ARAUJO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, apresentar 

Impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do 

Código de Processo Civil. . NOBRES, 27 de abril de 2020. PABLO MURILLO 

COELHO LEAL Analista Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-91.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000428-91.2020.8.11.0030 AUTOR: BENEDITO CARLOS MARTINS REU: 

BANCO BRADESCO DESPACHO Vistos etc. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, 

em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar 

o benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos 

legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a 

alegada presunção. No caso em análise a parte autora não demonstrou a 

sua hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício. Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua 

hipossuficiência, sob pena de extinção do processo. Com o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000129-51.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000129-51.2019.8.11.0030 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS DESPACHO Vistos etc. 

Considerando o despacho ID 19690708, intime-se a Parte Autora para 

trazer aos autos procuração outorgada pelo requerido em favor do Sr. 

Augusto Venâncio da Silva, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, com fulcro no Artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000555-63.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ELIZA ASSUNCAO PEREIRA PEDROZO DE BARROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000555-63.2019.8.11.0030 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: VIVIANE ELIZA 

ASSUNCAO PEREIRA PEDROZO DE BARROS DESPACHO Vistos etc. 

Considerando a petição ID 30074864, expeça-se carta precatória de 

busca e apreensão no endereço mencionado na petição, para o integral 

cumprimento da decisão ID 24494047. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000379-84.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MORAIS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CONSULTORIA REVISIONAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000379-84.2019.8.11.0030 AUTOR(A): CARLOS MORAIS DE CARVALHO 

REU: MAX CONSULTORIA REVISIONAL LTDA - ME DESPACHO Vistos etc. 

Considerando a correspondência devolvida ID 24382419 bem como o 

termo de audiência de conciliação ID 25413218, intime-se a Parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito, indicando as providências que reputar 

cabíveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

com fulcro no Artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Com o decurso 

do prazo, sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000355-56.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EVIDENCE MULTIMARCAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000355-56.2019.8.11.0030 EMBARGANTE: EVIDENCE MULTIMARCAS 

LTDA - ME EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-47.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CAMPOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000569-47.2019.8.11.0030 AUTOR(A): IZABEL CRISTINA CAMPOS 

RIBEIRO REU: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Conclusos para 

sentença. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000207-11.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO DOS REIS DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NELZITA BRITO DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000207-11.2020.8.11.0030 AUTOR: FRANCINALDO DOS REIS DE 

ALMEIDA REU: NELZITA BRITO DE JESUS DECISÃO Vistos etc. Trata-se 

de ação revisional de alimentos. É o relatório. Decido. I – DO RECEBIMENTO 

DA INICIAL E TRAMITAÇÃO DO FEITO Recebo a petição inicial, eis que 

preenche os requisitos legais. Determino o processamento do feito em 

segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista que não 

há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais 

para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 
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verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA A sentença que fixa alimentos não se consolida em coisa 

julgada material, podendo ser revisada a qualquer momento, desde que 

demonstradas as alterações no binômio necessidade/possibilidade, eis 

que, em havendo mudança na situação financeira de quem supre, ou na 

de quem recebe os alimentos, poderá haver a exoneração, majoração ou 

redução do encargo, na forma do art. 1.699 do Código Civil. Assim, para a 

concessão da antecipação da tutela nas ações relativas à 

exoneração/redução de alimentos, existe a necessidade de demonstração 

inequívoca de alteração da capacidade de quem supre, ou da 

desnecessidade pelo alimentado. No presente caso, verifico que embora a 

parte requente possua outra família e viva em casa de aluguel, tal fato, por 

si só, não tem o condão de reduzir o valor da pensão alimentícia. Insta 

destacar que, para a concessão da antecipação da tutela nas ações 

relativas à exoneração de alimentos, o quadro probatório deve ser sólido, 

revelando uma situação fática límpida, com clara alteração do binômio 

alimentar, ou seja, necessita de demonstração inequívoca de alteração da 

capacidade de quem supre, ou da desnecessidade pelo alimentado, o que 

não se verifica no presente caso, pois, além do mencionado, a parte 

autora não comprovou, em sede de cognição sumária, alteração em sua 

situação fática, pois em análise dos autos ID 29455987 é possível 

identificar que na época que foi estipulado o valor da pensão alimentícia o 

requerente auferia por mês valor equivalente ao que percebe atualmente, 

conforme contrato anexado ao ID mencionado. Ante o exposto, 

considerando que não restou comprovada, por meio de documentos 

hábeis, a presença de circunstâncias excepcionais que autorizam a 

pretendida redução da pensão alimentícia, notadamente a ausência de 

circunstâncias comprovadas de que a parte requente sofreu alteração em 

sua situação fática. Destarte, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, na modalidade tutela antecipada de redução de alimentos 

devidos aos filhos. IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Designe-se 

audiência de conciliação em conformidade com a pauta do conciliador. 

Caso a parte requerida não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do CPC. Havendo conciliação, 

vista ao MPE. Não havendo conciliação a parte requerida deverá 

apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta. 

Atente-se a parte autora que o não comparecimento dessa determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato. Após, vista ao MPE para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. V – DA AUSÊNCIA DE 

LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. Caso o requerido não seja encontrado no 

endereço fornecido pela parte autora, intime-a para informar o endereço 

atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. VI – ASPECTOS 

FINAIS Conforme exposto, determino: a) A citação e intimação do 

requerido; b) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação designada. A presente decisão vale como carta 

precatória/mandado de citação/intimação. Ciência ao MPE e a Defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-96.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000029-96.2019.8.11.0030 AUTOR(A): MARIA CANDIDA DE SOUZA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos autos início de 

prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo o pedido 

inicial. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista que não há nos 

autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-26.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BRODAI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 
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___________________________________________ Processo : 

1000648-26.2019.8.11.0030 AUTOR(A): MARIA DE LOURDES BRODAI 

DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria rural. I – DA INICIAL Uma vez carreado 

aos autos início de prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, 

recebo o pedido inicial. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista 

que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 

verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-91.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN
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___________________________________________ Processo : 

1000579-91.2019.8.11.0030 AUTOR(A): MARIA JOSEFA DA SILVA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos autos início de 

prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo o pedido 

inicial. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista que não há nos 

autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-64.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JADES DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 
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1000639-64.2019.8.11.0030 AUTOR(A): JADES DA SILVA CAMPOS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e materiais e pedido de antecipação de tutela proposta 

por JADES DA SILVA CAMPOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos autos. Narra a 

autora ser titular da UC 6/817100-1, a qual vem sendo alvo de cobrança 

do valor de R$ 1.184,02 (hum mil cento e oitenta e quatro reais e dois 

centavos), em decorrência da apuração de suposta irregularidade 

constatada no medidor de sua Unidade Consumidora. Desse modo, 

pleiteia, antecipadamente, a inversão do ônus da prova, com a 

consequente suspensão da cobrança, assim como pugna seja 

determinado que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora em questão em razão de tal 

cobrança, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, verificado que a parte autora é 

consumidora de serviço como destinatária final e a ré fornecedora de 

serviços mediante remuneração nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 

8.078/90, resta aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, hei 

por bem aplicar o art. 6, inciso VIII do diploma consumerista, invertendo o 

ônus da prova em favor da requerente. Quanto ao pedido liminar, sabe-se 

que de acordo com o art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido, a parte autora alega 

que houve cobrança indevida, vez que foi emitida fatura com valor 

exorbitante em razão de suposta irregularidade em sua unidade 

consumidora. De tal modo, alega que o débito em questão pode ensejar a 

suspensão do fornecimento de sua energia elétrica, bem como causa 

constrangimento por ter tido seu nome inscrito no Cadastro de 

Inadimplentes. Compulsando os autos, verifico que o autor trouxe extrato 

de pagamento de maio, junho e julho, ocasiões em que o valor cobrado 

varia entre R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e R$ 138,50 (cento e trinta e 

oito reais e cinquenta centavos). Diante do alegado, a requerente pleiteia, 

antecipadamente, a suspensão da cobrança, bem como que a requerida 

impedida de suspender o fornecimento do serviço e compelida a retirar 

seu nome dos Cadastros de Inadimplentes. Quanto ao primeiro pedido, 

nota-se que seu deferimento, a princípio, não prejudicaria o direito da 

requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do 

processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. Nesse esteio, resta comprovada nos autos a verossimilhança do 

direito alegado através da fatura de cobrança juntada aos autos, a qual 

diverge da média de consumo da parte reclamante, conforme se vê do 

histórico de consumo, o que corrobora com suas alegações, reafirmando 

o fumus boni iuris. No que tange ao perigo de dano, vislumbra-se sua 

presença diante da natureza do direito vindicado, pois a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, sem observância, ao contraditório, lesa 

os direitos básicos dos consumidores, notadamente levando em conta a 

característica essencial do serviço. Não obstante, a requerente pugna 

ainda pela retirada de seu nome dos Cadastros de Inadimplentes. Todavia, 

verifica-se que não foi carreado aos autos qualquer prova da ocorrência 

da restrição, tampouco se, no caso, ela ocorreu sem que tenha havido 

anotações prévias, o que justificaria o perigo de dano. Dessa forma, em 

análise sumária, incabível o deferimento de tal pleito. Do mesmo modo, 

quanto ao pedido de afastamento da cobrança da fatura, deixo de acolher 

em sede liminar, pelo que é questão de mérito, reclamando dilação 

probatória. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a MEDIDA ANTECIPADA 

pleiteada, tão somente para determinar à requerida a prestação de não 

fazer, ou seja, não realizar o corte de energia elétrica da unidade 

consumidora 6/817100-1, referente às faturas cobradas, no que diz 

respeito ao valor de R$ 1.184,02 (hum mil cento e oitenta e quatro reais e 

dois centavos), e caso tenha já tenha efetuado a suspensão, determino o 

imediato restabelecimento do serviço, sob pena de multa fixada no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) 

reais, a partir do descumprimento da mesma. Destaco que havendo 

comprovação no final da demanda de que a parte autora agiu com má-fé, 

será condenada em multa, nos termos do artigo 81 do CPC. Defiro o pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC. Nos termos do art. 

334 do NCPC, designe-se audiência de conciliação a ser agendada de 

acordo com a pauta do conciliador. Cite-se e intime-se a requerida, nos 

termos do art. 334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não 

havendo conciliação, terá a demandada o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar defesa, nos termos do art. 335 e inciso I do CPC. Intime-se o 

requerente da solenidade a ser designada. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-28.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FATIMA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES 
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___________________________________________ Processo : 

1000622-28.2019.8.11.0030 AUTOR(A): LUCILENE FATIMA DO 

NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos autos início de prova, 

bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo o pedido inicial. II – 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista que não há nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000348-64.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMACENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 
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___________________________________________ Processo : 

1000348-64.2019.8.11.0030 REQUERENTE: JOSE DAMACENO DE CASTRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. I – DO PLEITO LIMINAR 

Para a concessão da tutela antecipada é necessário o preenchimento de 

dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações e o perigo de dano 

de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o provimento final da 

ação. No caso posto em exame, o autor, sem sombra de dúvida, 

demonstra o periculum in mora a autorizar a antecipação dos efeitos da 

tutela. Não nos escapa a urgência necessária na prestação da tutela 

jurisdicional em casos como o presente, ainda mais ao considerarmos o 

importante caráter social dos direitos ora veiculados. Contudo, no que 

tange à verossimilhança das alegações, verifico que a prova documental 

juntada aos autos, embora sirva como início de prova necessária para a 

concessão do benefício, não é suficiente, por si só, para que se 

antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se necessária a 

realização de perícia, a ser realizada em momento oportuno. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo 

autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança necessária para 

sua concessão. II – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia, aguarde-se data para designar 

perícia médica a ser realizada nas dependências deste Fórum. III – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS Serve a presente decisão como ofício para 

encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 

188 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-69.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIAS ORIBE (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 
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1000229-69.2020.8.11.0030 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PAULO DIAS ORIBE DECISÃO/Mandado de citação/intimação. Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Houve o recolhimento de custas e taxa 

judiciária. A parte autora juntou aos autos o comprovante de pagamento 

das custas e taxa judiciária. É o relatório. Decido. I – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Recebo o pedido inicial. Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designe-se audiência de conciliação na pauta 

do conciliador desta comarca. Caso o requerido não tenha interesse na 

autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do CPC. 

Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta. Após a 

apresentação da contestação, havendo preliminares, intime-se a parte 

autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. II – ASPECTOS 

FINAIS Conforme exposto, determino: a) A citação do requerido; b) A 

intimação das partes para comparecerem em audiência de conciliação. A 

presente decisão vale como mandado de citação e intimação das partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000236-61.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIO LARDO ESTADO DE 

ALAGOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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___________________________________________ Processo : 

1000236-61.2020.8.11.0030 REQUERENTE: JOSENILDA FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIO LARDO 

ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação de Retificação 

de Registro Civil, onde a parte requerente assistida por seu advogado, 

vem requerer a substituição do nome da sua genitora e a gratuidade da 

justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99, §3º do CPC, até que se prove 

o contrário. Dê-se vista dos autos ao Ilustre representante do Ministério 

Público para se manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000121-74.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAZILEI FERREIRA DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000121-74.2019.8.11.0030 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

JAZILEI FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação 

monitória. É o relatório. Decido. Eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como é de atribuição do credor procurar os endereços do 

devedor. Intime-se ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-49.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO DOS ANJOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000155-49.2019.8.11.0030 AUTOR(A): SABINO DOS ANJOS SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos autos início de 

prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo o pedido 

inicial. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista que não há nos 

autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como forma de 

dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-36.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRANCA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000615-36.2019.8.11.0030 EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: FABRICIO FRANCA DE ALMEIDA 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. 

É o relatório. Decido. Tendo em vista o requerimento formulado pela parte 

exequente (ID 29672587), oficie-se para inclusão do nome da parte 

executada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA), nos termos 

do Art. 782, §3º do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000502-82.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000502-82.2019.8.11.0030 REQUERENTE: BRUNO PIVA BATTAGLINI 

REQUERIDO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO 

AGRONEGOCIO SA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Tutela Cautelar em 

Caráter Antecedente promovida por Bruno Piva Battaglini em face de Eco 

Securitizadora de Direito Creditórios do Agronegócio S.A, ambos 

qualificadas nestes autos. Sustenta a parte autora que, com a intenção de 

realizar algumas benfeitorias em sua propriedade, aceitou uma proposta 

de financiamento oferecida pela parte requerida, cujo contrato foi 

assinado em 01/02/2016. Ocorre que em 21 de maio de 2019, o requerente 

que contava com diversas instituições trazidas pelo agente financeiro 

para renovar o ciclo de empréstimos, foi abordado pela própria Credora, 

que de forma concorrente, ofertou nova proposta de crédito para liquidar 

a operação vigente, sendo que, faltava apenas 09 dias do vencimento da 

CPRF 001/2019-BB. Aduz ainda que a oferta da requerida fosse 

absolutamente mais onerosa que as demais, dada à urgência e a iminência 

do vencimento da parcela, o requerente abdicou de tudo o que tinha em 

mãos e, achou mais seguro continuar o relacionamento com a 

Credora/Requerida, que ao final, mais do que qualquer outra, a requerida 

vinha acompanhando de perto os seus números e, conhecia sua realidade 

financeira e já era detentora de suas garantias. Portanto, o requerente 

encerrou as negociações que havia com seus agentes financeiros, e 

aceitou a proposta da requerida, enviando todos os documentos que 

foram solicitados. Outrossim, no dia 01 de agosto de 2019, enquanto 

aguardava um posicionamento da credora/requerida acerca da operação 

que estava em andamento, o requerente foi surpreendido pela requerida, a 

qual o constituiu em mora, mesmo sem ter dado um parecer final sobre a 

operação que ela mesma propôs. Ao final, requer a tutela antecipada para 

suspender de imediato os efeitos da mora e suas consequências, sendo 

expedido ofício ao CRI da Comarca de Nobres/MT para suspender os atos 

expropriatórios das matrículas 3114 e 3115. É o relato do necessário. 

Decido. Preliminarmente, anoto que a presente Cédula de Produto Rural 

Financeira firmado entre o requerente e o requerido prevê Cláusula de 

Eleição de Foro em que estabelece o foro do Credor para resolução de lide 

judicial entre as partes, com menção expressa de renúncia a qualquer 

outro, ainda que privilegiado, conforme item 14.1 do contrato em anexo 

nos autos (ID 27523328), sendo a Comarca de São Paulo/SP como 

competente para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir na 

execução da CPRF. Sendo assim, torna este Juízo incompetente para 

apreciar e julgar o presente feito. Desta feita, DETERMINO a remessa dos 
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autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000282-84.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LANZARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADECIR COLOGNESE VALANDRO FIRMINO (REU)

JOSE SARJOBE FIRMINO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000282-84.2019.8.11.0030 AUTOR(A): CELSO LANZARINI REU: JOSE 

SARJOBE FIRMINO, GLADECIR COLOGNESE VALANDRO FIRMINO 

DECISÃO Vistos etc. Considerando o requerimento formulado pela parte 

autora ID 25120353, expeça-se novo mandado de citação em face do 

Requerido José Sarjobe Firmino para integral cumprimento da decisão ID 

22349244, havendo suspeita de ocultação, proceda-se imediatamente com 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000062-86.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALLIDE CRISTIANO ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000062-86.2019.8.11.0030 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: RALLIDE CRISTIANO ANDRADE DECISÃO O Ministério Público 

Estadual ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, em face de RALLIDE CRISTIANO, alegando que o 

indiciado, durante o período em que foi vereador presidente da Câmara 

Municipal de Nobres/MT (Biênio 2013/2014), praticou diversos atos de 

improbidade administrativa. Juntou documentos. O réu foi notificado. O réu 

ventilou preliminares, bem como no mérito alegou improcedência. É o 

relatório. DECIDO. I - DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO Conquanto o requerido alegue que o pedido da presente ação seja 

juridicamente impossível, por não haver nenhum dano ao erário. Contudo 

resta infundada esta alegação, pois o pedido juridicamente impossível é 

definido como aquele que não existe previsão no ordenamento jurídico 

vigente, ou seja, não encontra respaldo na legislação constitucional e 

infraconstitucional. No caso concreto, o Ministério Público pretende a 

responsabilização do requerido pelo cometimento do ato de improbidade 

administrativa que causou, enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação 

dos princípios administração pública. Portanto, os pedidos formulados na 

inicial são juridicamente possíveis, não sendo estranhos ao ordenamento 

jurídico, eis que a pretensão levada ao crivo judicial encontra respaldo na 

legislação constitucional e infraconstitucional, sendo a ação civil de 

improbidade administrativa via apropriada para a responsabilização do 

agente público e/ou político, quando identificado o cometimento de algumas 

das hipóteses previstas na Lei de Improbidade Administrativa. II - 

NULIDADE DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Sustenta a defesa a 

ausência de ampla defesa no procedimento preparatório ofertado pelo 

Ministério Público. Contudo, deve ser afastada de plano. Em vista da 

natureza administrativa do inquérito civil, ele não está adstrito ao exercício 

do contraditório e da ampla defesa, o qual, por sua vez, é devidamente 

assegurado na fase judicial. Cabe salientar que nesse sentido é o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que assentou que as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório não são aplicáveis na 

fase do inquérito civil, de natureza administrativa, caráter pré-processual 

e que somente se destina à colheita de informações para propositura da 

ação civil pública. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO INQUÉRITO CIVIL DOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 

RECURSO PROVIDO. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmou-se no sentido de que as garantias constitucionais da ampla defesa 

e do contraditório não são aplicáveis na fase do inquérito civil, pois este 

tem natureza administrativa, de caráter pré-processual, que se destina à 

colheita de informações para propositura da ação civil pública, não 

havendo, portanto, que se falar em réu ou acusado, nessa fase 

investigativa. (…) Logo, a preliminar arguida não merece prosperar. III- 

PRELIMINAR- INEXISTÊNCIA- CORRELAÇÃO PETIÇÃO INICIAL, CAUSA DE 

PEDIR E PEDIDOS Sustenta o requerido que o Parquet move várias ações 

em uma única peça processual, as quais supostamente são incompatíveis. 

A partir da leitura da peça inicial constata-se sem maiores dificuldades a 

presença da causa de pedir e dos pedidos, os fatos estão em sintonia 

com a conclusão, os pedidos são juridicamente possíveis e são 

perfeitamente compatíveis entre si, o que afasta a alegada inexistência de 

correlação de petição inicial e causa de pedir. Além disso, ressalto que a 

ação visa o ressarcimento de dano causado ao erário de atos de 

improbidade administrativa supostamente praticados pelo requerido. E, 

como tal, é perfeitamente cabível cumulação na ação de improbidade para 

fins de ressarcimento ao erário. A rejeição da inicial sob o argumento de 

impossibilidade jurídica do pedido por cumulação da ação de improbidade 

administrativa com ressarcimento de danos ao erário é indubitavelmente 

descabida e não atende aos princípios da instrumentalidade das formas e 

ao princípio do aproveitamento dos atos do processo. Portanto, a 

preliminar arguida não merece prosperar. IV- DO MÉRITO Quanto ao 

mérito, cumpre consignar que a ação ou omissão que causa dano ao 

erário é punida a título de dolo ou culpa, nos termos do artigo 10 da Lei 

8.429/92. Ademais, quanto a alegação de que não foi clara a descrição da 

conduta ilícitas, bem como a ausência de documentos pudessem elucidar 

tais fatos, esta não prospera, pois o Parquet em sua petição inicial 

descreveu as condutas ilícitas supostamente praticadas pelo Requerido. 

Além do mais, a ação foi instruída com documentos suficientes e aptos 

instruir a ação. De qualquer maneira, neste momento processual resta 

prejudicada esta análise, pois tal questão é matéria que cabe ser 

analisada apenas na prolação de sentença. ANÁLISE DO RECEBIMENTO 

DA AÇÃO De acordo com os §§ 7º a 9º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992: 

Art. 17. (...) § 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias. § 8º. Recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.” § 9º. Recebida a 

petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.” Assim, 

neste momento processual, a ação só deve ser rejeitada se o juiz ficar 

convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. Por outro lado, havendo indícios de 

cometimento de atos previstos na referida lei, a petição inicial deve ser 

recebida, pois nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA 

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

(...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

"somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir 

pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou 

prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva 

lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de 

elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg 

no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
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TURMA, DJe de 17/12/2014). IV. A improcedência das imputações de 

improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - 

como pretende a agravante -, constitui juízo que, no caso, não pode ser 

antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o 

prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, 

necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear 

o jus accusationis do Estado, tal como decidido na origem. Nesse sentido: 

STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015; REsp 1.357.838/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; 

AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015. V. Agravo interno improvido. (STJ 

– AgInt nos EDcl no AREsp 925.670/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 

No caso em tela, constato que a conduta em tese praticada, evidencia 

indícios de improbidade, o que, por si só, já é suficiente para o 

recebimento da ação. Nesse cenário, havendo indícios suficientes da 

prática dos atos de improbidade administrativa imputados ao réu, uma vez 

que os fatos narrados na exordial amoldam-se, em tese, ao disposto no 

artigo 4º, da Lei nº 8.429/1992, impõe-se o recebimento da ação. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a inicial e determino a citação do réu para que 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências da revelia. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-30.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JOSE COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000305-30.2019.8.11.0030 AUTOR(A): GUILHERME JOSE COSTA DE 

SOUZA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT. 

É o relatório. Decido. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem se pretendem produzir provas (devendo, neste caso, 

especificá-las e justificá-las), sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-38.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDLA LOHMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000298-38.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EDLA LOHMANN DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Verifica-se nos autos a expedição do alvará de levantamento Id. 

31336102, conforme requerido pela parte autora Id. 26692515. Tendo em 

vista o pagamento do débito, bem como a concordância da parte autora 

com o valor depositado em juízo, extingo o processo, com base no art. 

924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000161-90.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000161-90.2018.8.11.0030. EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Verifica-se nos autos a expedição do 

alvará de levantamento Id. 31336445, conforme requerido pela parte 

autora Id. 26791407. Tendo em vista o pagamento do débito, bem como a 

concordância da parte autora com o valor depositado em juízo, extingo o 

processo, com base no art. 924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-18.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000569-18.2017.8.11.0030. EXEQUENTE: LEIDIANE DA SILVA MORAIS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Verifica-se nos autos 

a expedição do alvará de levantamento Id. 31336139, conforme requerido 

pela parte autora Id. 20950725. Tendo em vista o pagamento do débito, 

bem como a concordância da parte autora com o valor depositado em 

juízo, extingo o processo, com base no art. 924, II, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-67.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA MATTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000406-67.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DAYANE SILVA MATTIS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc. 

Verifica-se nos autos a expedição do alvará de levantamento Id. 

31336458, conforme requerido pela parte autora Id. 29133939. Tendo em 

vista o pagamento do débito, bem como a concordância da parte autora 

com o valor depositado em juízo, extingo o processo, com base no art. 

924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-97.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000318-97.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Verifica-se nos autos a expedição do alvará de levantamento Id. 

31336483, conforme requerido pela parte autora Id. 25617562. Tendo em 

vista o pagamento do débito, bem como a concordância da parte autora 

com o valor depositado em juízo, extingo o processo, com base no art. 

924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-03.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS REIS E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requente 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a impugnação id. 

31504699.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-23.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERREIRA DE FRANCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para juntar nos 

autos uma nova procuração do autor, tendo em vista que atual que está 

juntada no processo não tem data, para posterior expedição de alvará de 

levantamento de valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JINOEL BARROS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000504-52.2019.8.11.0030. REQUERENTE: JINOEL BARROS DA LUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para que se manifeste em relação ao documento de ID 31398192, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja requerimento de expedição de alvará 

de levantamento, desde já defiro o pedido. Para tanto, deverá ser 

certificado nos autos que o patrono do exequente possui procuração com 

poderes específicos para tal mister. Após, havendo requerimento de 

pagamento de valores residuais, intime-se o executado para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Expedido o alvará de 

levantamento e não havendo mais requerimentos, conclusos para 

prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1558 Nr: 179-58.2000.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, Jaco Carlos Silva Coelho - OAB:15013A, Roberto 

Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fls. 1189, DETERMINO a intimação da parte 

autora, para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4503 Nr: 178-34.2004.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, Roberto 

Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fls. 298, DETERMINO a intimação da parte autora, 

para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 6910 Nr: 516-37.2006.811.0031

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Baleroni, Orlando Campos Baleroni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazara Raimundo de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT, João de Freitas Novais - OAB:12.052/MT

 Vistos etc.

 Considerando a duplicidade de processos em tramitação, DETERMINO:

1) o desapensamento do presente feito com os autos de nº 30659;

2) o arquivamento do presente feito com as baixas e cautelas de praxe;

3) o traslado da presente decisão nos autos de nº 30659;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10443 Nr: 131-16.2011.811.0031
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 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nezilda das Graças Pereira, Maria das Graças Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Jane Scotti - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que requeira o que for de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 29-57.2012.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rita Fontana, Gilvandro Fontana, Maria Salete 

Fontana Netto, Franciele Beatriz Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Possamai Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Pelegrini - OAB:MT 

16.064, Gildo Capeleto - OAB:7288-A/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O, Pedro Evangelista de Avila - OAB:1823-B/MT, Rubiane 

Keli Massoni - OAB:MT 12.419, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que requeira o que for de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30659 Nr: 572-60.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Baleroni, Orlando Campos Baleroni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazara Raimundo de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT, João de Freitas Novais - OAB:12.052/MT

 Vistos etc.

 Ante o pedido de fls. 170, DETERMINO a intimação da parte executada, 

para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31860 Nr: 66-16.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Macaete Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.92, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31883 Nr: 88-74.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heva Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.60, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 90-44.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisbela Ribeiro Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref. 74, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31900 Nr: 104-28.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32003 Nr: 134-63.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Andre Santana Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32035 Nr: 202-13.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCIZA ZARAIL DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref. 73, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32066 Nr: 188-29.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloves Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.76, por seus próprios fundamentos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 190-96.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Fatima Souza Rocha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 197-88.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirino Benedito da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.68, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32080 Nr: 203-95.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria eide Brandão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.98, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32082 Nr: 205-65.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOUZA FALCAO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 206-50.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA FERRAZ ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.96, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32088 Nr: 211-72.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALAIDE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32102 Nr: 225-56.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Câmara de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.84, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 227-26.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO MELQUIADES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.97, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32107 Nr: 230-78.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELITA VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32319 Nr: 435-10.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.90, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 32325 Nr: 441-17.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32334 Nr: 449-91.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA ELIZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.92, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32338 Nr: 453-31.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Perovano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32417 Nr: 516-56.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes da Silva, Maurizete Maria de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32419 Nr: 518-26.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA LÚCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32446 Nr: 543-39.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etyenne Cristynna Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32448 Nr: 545-09.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Quinteiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32675 Nr: 731-32.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32676 Nr: 732-17.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FARIAS NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.79, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32679 Nr: 735-69.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide dos Santos Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.84, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32796 Nr: 790-20.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline da Silva Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 
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OAB:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de ref.70, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43497 Nr: 556-96.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSC, KBDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS, HSBS, BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Ante a petição de ref. 92, DETERMINO a intimação dos requeridos, para 

que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000357-06.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR (RÉU PRESO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000357-06.2020.8.11.0090 AUTORIDADE: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU PRESO: UEDINO FERREIRA 

DAMASCENA JUNIOR Vistos em Plantão Judiciário às 17h45min; Cuida-se 

do auto de prisão em flagrante de UEDINO FERREIRA DAMASCENA 

JUNIOR em razão do suposto cometimento da infração penal prevista no 

artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006. Extrai-se dos autos que 

em ronda pelas proximidades da Prefeitura de Nova Canaã do Norte, os 

policiais avistaram em atitude suspeita um rapaz de nome LUCAS 

RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Noturno”. Ao notar a presença dos 

brigadianos, o suspeito teria adentrado ao pátio da Prefeitura, sendo 

perseguido e capturado pelos policiais, que localizaram em sua posse uma 

porção pequena de substância análoga a maconha. Detido, o suspeito 

teria negado se tratar de tráfico, afirmando ser para uso próprio e que 

teria comprado a substância de UEDINO, ora flagranteado. Este, por sua, 

teria adquirido a droga em Alta Floresta, com ajuda de um terceiro, de 

nome LUCAS DOS SANTOS REIS Em posse das informações, os policiais 

foram ao encalço do acusado e, em sua casa, UEDINO informou que havia 

droga em seu guarda-roupa, momento em que os policiais o 

acompanharam e localizaram 16 porções médias de substância análoga a 

maconha. O acusado teria admitido em sede policial que fora resolver 

pendências pessoais em Alta Floresta, onde adquiriu a droga. Os policiais 

foram então até a casa de LUCAS DOS SANTOS REIS, a fim de esclarecer 

os fatos, tendo este confirmado que fora à cidade vizinha juntamente com 

UEDINO, aproveitando para dividirem a despesa de táxi, entretanto com 

finalidade distinta, uma vez que teria ido para sacar auxílio emergencial e o 

PIS/PASEP. Os três suspeitos foram encaminhados à Autoridade Policial, 

tendo esta autuado em flagrante UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR 

pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, elaborando Termo 

Circunstanciado de Ocorrência em face de LUCAS RODRIGUES DA 

SILVA, pelo crime do art. 28, da lei 11.343/2006 e liberando LUCAS DOS 

SANTOS REIS, por aparentemente não vislumbrar seu envolvimento com 

os delitos. Consta ainda dos autos que o flagranteado é pessoa com 

deficiência, bem como laudo preliminar de constatação aponta que a 

substância, encontrada em sua posse pela Polícia, aparenta ser maconha. 

Os autos foram remetidos ao Ministério Público Estadual, em decisão 

exarada na data de ontem (25/04) às 15h19, para manifestação, tendo 

retornado neste domingo (26/04), conforme juntada às 10h55. É o relato 

do necessário. DECIDO. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de 

prisão em flagrante apto a ensejar o seu relaxamento, razão pela qual o 

HOMOLOGO. A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de 

Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a 

infração penal. Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a equipe 

de policiais encontrou na casa do autuado 16 (dezesseis) porções 

análogas a maconha, ante as informações obtidas com o provável usuário 

que fora surpreendido nas proximidades da Prefeitura e que, após ser 

detido, indicou a origem da droga. Com efeito, o Código de Processo Penal, 

para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, 

deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e 

interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente 

recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstra fundada suspeita. 

Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o 

reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de 

autoria e prova de materialidade do crime, o que se extrai do depoimento 

das testemunhas e laudo preliminar de constatação de drogas. Uma vez 

que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da 

possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão 

de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas 

cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. Segundo o art. 312, 

caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado 

pelo estado de liberdade do imputado. No que tange à prova da existência 

do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi 

exaustivamente tratado alhures. Quanto ao pressuposto do periculum 

libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem 

pública, uma vez que foram reunidos elementos que, a priori, evidenciam a 

prática reiterada de mercancia ilícita de substância estupefaciente nesta 

Comarca, razão pela qual, com o fito de reduzir a disseminação de 

entorpecente nesta urbe e a reiteração delitiva, a prisão preventiva do 

flagranteado é medida de rigor. Impende ressaltar, conforme registro do 

Sistema de Registro de Ocorrências Policiais (SROP - Num. 31527432 - 

Pág. 5) que o acusado também já fora envolvido como suspeito em 

associação para o tráfico, no ano de 2016. Ademais, informação anônima, 

bem como as próprias declarações pessoais, levam a possível 

envolvimento com facção criminosa, de modo que o contato reiterado com 

a justiça criminal é fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, 

justamente para que o agente não volte a delinquir, colocando em risco a 

sociedade. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 

24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se 

entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da 

comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem 

que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em 

sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a 

praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida 

extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos 

legais”. Impende ressaltar ainda, que a prisão preventiva é plenamente 

cabível na espécie, haja vista que o tráfico de drogas, por si só, é crime 

doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 

(quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Nada 

obstante, há situações excepcionais em que o legislador previu, como 

alternativa à prisão preventiva, o recolhimento domiciliar do acusado ou 

indiciado, só podendo se ausentar de seu estabelecimento com 

autorização judicial, conforme o art. 317 do CPP. Comporta dizer que a 

prisão domiciliar não é uma medida como as dos arts. 319 e 320 

(cautelares pessoais distintas da prisão), que são alternativas menos 

gravosas à prisão, afastando a sua incidência. Ao contrário, a prisão 

domiciliar é um tipo especial de prisão que substitui a preventiva quando 

estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, mas, por alguma 

particularidade do acusado, ele não pode se submeter ao gravame do 

cárcere. O art. 318, II, do CPP, indica que o juiz pode substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar, quando o agente for extremamente debilitado 

por motivo de doença grave. É o que a doutrina e a jurisprudência 

convencionaram denominar de “prisão humanitária”. Nota-se que se trata 

de pessoa com deficiência (paraplégico) que usa bolsa de colostomia - 
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aliás, a própria declaração dos policiais militares corrobora a versão 

defensiva quanto à situação de saúde do flagranteado. Assim, tendo em 

vista o alto risco de saúde, a grande possibilidade de desenvolver 

infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado 

na unidade prisional, a prisão domiciliar passa a ser uma alternativa 

adequada, pois encontra perfeita simetria ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, base da Constituição Federal de 1988. Depreende-se dos 

autos em apreço que as condições do acusado se amoldam perfeitamente 

aos requisitos elencados supra, uma vez que, embora não haja nos 

presentes autos um laudo pericial de constatação, é reconhecido, 

inclusive pelas testemunhas, como pessoa com deficiência, o que poderia 

tornar sua segregação cautelar desmedida. Logo, com a prova da 

materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a 

liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro 

caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão 

preventiva, para então substituí-la em temporária. Ante o exposto, 

presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do 

autuado UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR, substituindo-a por 

PRISÃO DOMICILIAR, com espeque no art. 318, II, do CPP. INTIME-SE o 

acusado e seu defensor. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em vista que o 

presente feito veicula interesse de réu preso. EXPEÇA-SE o necessário 

mandado de prisão domiciliar. Considerando que esta decisão fora 

prolatada em regime de plantão judiciário, SERVE sua cópia como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura 

Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55598 Nr: 573-86.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE MONTANHER DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Analisando detidamente os autos se denota que o réu cumpriu todas as 

condições impostas, motivo pelo qual o período de prova transcorreu sem 

revogação.Nesta senda, ante o transcurso do interregno da suspensão 

condicional do processo sem revogação, a medida que se impõe ao caso 

trazido à baila é a declaração da extinção da punibilidade.Por todo o 

exposto, com espeque no art. 89, § 5º, da Lei n.9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSE HENRIQUE MONTANHER DA MATA em 

relação aos fatos apurados nestes autos.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

Defesa.PRESCINDE da intimação pessoal do réu, na forma da CNGC.Após 

o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON 

MENEGUCCIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61797 Nr: 1380-72.2018.811.0090

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSG, RFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, Gestor Judiciário da Vara Única 

desta Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 CERTIFICO que, nos autos da Ação de Homologação de Transação 

Extrajudicial nº 1380-72.2018.811.0090, Código 61797, em que são 

requerentes Jéssica Alves da Silva Gavião e Ramon Fernando Diniz 

Freitas, e requerido Este Juízo, foi nomeada a Dra. Kamila de Moura 

Santos, OAB/MT 24032/O, para defender os interesses dos requerentes, 

visto que a Portaria nº 779/2017/DPG, que trata das cumulações de 

núcleos da Defensoria Pública no interior do Estado de Mato Grosso, 

suspendeu por tempo indeterminado, a partir do dia 01/09/2017, as 

atividades do núcleo desta Comarca de Nova Canaã do Norte. Os 

honorários foram arbitrados em 05 (cinco) URH’s (unidade real de 

honorários), que deverão ser custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

 O referido é verdade e dou fé.

 Nova Canaã do Norte/MT, 24 de abril de 2020.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51883 Nr: 909-27.2016.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADNPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, diante 

da manifesta PERDA DO OBJETO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.SEM CUSTAS.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Nova Canaã do Norte-MT, 

data da assinatura eletrônica.(assinado digitalmente)Ricardo Frazon 

MenegucciJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-54.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA CIRINEU JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Certidão Nos termos do 

artigo 701 XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça de referência 30655975 . . NOVA C 

NORTE, 27 de abril de 2020. MARTA FERREIRA MACIEL Analista 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, 

CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 

35511105

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-33.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DAN SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 769 de 935



(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo 

legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-66.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER VIEIRA (ESPÓLIO)

GILBERTO VIEIRA (EXECUTADO)

RUTE BOLDUAN VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE Av. Rondonópolis, 

s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 CERTIDÃO - 

ART. 828 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROCESSO n. 

1000120-66.2020.8.11.0091 Valor da causa: R$ 96.891,75 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: EDIFÍCIO BANCO 

DO BRASIL, SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRE I, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70040-912 POLO PASSIVO: WALTER VIEIRA Endereço: Estrada 

Rolândia, s/nº, zona rural, NOVA BANDEIRANTES/MT CEP: 78593-000 

GILBERTO VIEIRA Endereço: Estrada Integração, s/nº, zona rural, NOVA 

BANDEIRANTES/MT CEP: 78565-000 RUTE BOLDUAN VIEIRA Endereço: 

Estrada nova Integração, s/nº, zona rural, NOVA BANDEIRANTES/MT CEP: 

78565-000 Certifico para os fins do art. 828 do Código de Processo Civil, 

que perante este Juízo da VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE, foram 

admitidos e se processam os autos de Ação de Execução de nº 

1000120-66.2020.8.11.0091, distribuídos em 21/02/2020, em que figuram 

como parte exequente: BANCO DO BRASIL S/A e como parte executada: 

WALTER VIEIRA, GILBERTO VIEIRA e RUTE BOLDUAN VIEIRA. Certifico, 

ainda, que à causa foi atribuído o valor de R$ 96.891,75. NOVA MONTE 

VERDE/MT, 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) DANTE RODRIGO 

ARANHA DA SILVA Juiz de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-76.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JACOSINHO DECHERING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62256 Nr: 412-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Barbosa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito feito em sede 

de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são devidos 

honorários advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a impugnada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 5% sobre o 

valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Condena-se também 

ao pagamento de custas e despesas, mas há justiça gratuita deferida, 

motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade. No mais, à 

SECRETARIA:1.REMETER à Contadoria, isso para realização dos cálculos 

de acordo com os parâmetros indicados;2.Após, INTIMAR as 

partes;3.Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia da intimação 

das partes acerca dos cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª 

Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA. 4.Havendo requerimento, conclusos;5.Não 

havendo requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após 

Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará 

para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de 

estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.Nova Monte Verde/MT, 23 de abril de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000753-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA
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Processo Número: 1000751-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000190-83.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS OAB - MT20851/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000197-75.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES OAB - MT26754/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000202-97.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ERON DA SILVA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES OAB - MT26754/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000643-15.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE (...) HAVENDO impugnação, 

INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado (...) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000702-03.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE (...) HAVENDO impugnação, 

INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado (...) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000786-04.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000752-29.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias - a 

contar no final do período de quarentena - deposite em Juízo as certidões 

de crédito originais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691
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Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000058-12.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA BACELAR OAB - SP296905 (ADVOGADO(A))

ANNA PAOLA NOVAES STINCHI OAB - SP104858 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA VITORIA BOTUCATU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogado Rafael Pereira Bacelar e Anna Paola Novaes 

Stinchi para efetuar o pagamento das custas processuais no prazo legal.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58177 Nr: 409-07.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZEMAR WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1303-12.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ STRIEDER, Maria Beatriz Strieder, 

Martinho Strieder, Edna Rodrigues dos Santos Strieder, Rafael Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-65.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SIMILLI SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000188-65.2020.8.11.0107 POLO ATIVO:WELLINGTON 

SIMILLI SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação - Nova Ubiratã Data: 18/06/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51617 Nr: 929-69.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 Vistos.

=SENTENÇA=

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei 9.099/95).

DECIDO.

Realizada audiência preliminar, a suposta autora dos fatos ANGELICA 

CONTE aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério 

Público, tendo cumprido integralmente as condições estabelecidas, 

conforme se observa nos autos (refs. 36 e 48).

Nesse contexto, sem maiores delongas, havendo o cumprimento integral 

do trato, HOMOLOGO a transação penal levada a efeito na ref. 31, e, 

como consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da suposta 

autora do fato ANGELICA CONTE, com relação ao fato objeto deste feito.

Isento de custas.

Registre-se a presente decisão para fins do artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no art. 974 da 

CNGC-TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o Ministério Público. Está dispensada a 

intimação pessoal do autor do fato (Enunciado 105 FONAJE).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000183-80.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CANDIDA ORDONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URCIONIO PIRES ORDONES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM RUA 31 DE 

MARÇO, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO 

JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUÍZO DEPRECADO: Acreúna - Goiás PROCESSO n. 

1000183-80.2019.8.11.0106 Valor da causa: R$ 7.580,36 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

TALITA CANDIDA ORDONES Endereço: Rua Triel Pereira, 182, Centro, 

NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 POLO PASSIVO 

(EXECUTADO): Nome: URCIONIO PIRES ORDONES Endereço: Rua M-03, nº 

28, Setor Novo Horizonte, Acreúna-GO, Cep: 75960-000 FINALIDADE: 

EFETUAR INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A), para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar os alimentos em atraso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, mais as parcelas que se vencerem no curso da 

execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e seguintes do CPC). VALOR 

DOS ALIMENTOS EM ATRASO: Valor R$ 7.580,36 (sete mil, quinhentos e 

oitenta reais e trinta e seis centavos), referente aos meses de janeiro de 

2017 a janeiro de 2019, mais as prestações que se vencerem até a data 

do efetivo pagamento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não havendo o 

adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o 

cumprimento da prisão não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. 2. caso não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do 

CPC). Somente a comprovação de fato, que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar, justificará o inadimplemento. (Assinado Digitalmente) 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000455-74.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

RAMIRO DARC DE CARVALHO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASTRO ALVES DA SILVA OAB - GO45756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA SIMONE FERREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado no prazo de dez 

dias, tendo em vista o contido no id. 30348745. Novo São Joaquim, 24 de 

abril de 2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66560 Nr: 765-72.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA CUNHA SCHAIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider- DEPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Em cumprimento a Ordem de Serviço nº 001/2020-GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente para manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pagamento efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 39754 Nr: 465-86.2010.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivar Gilberto Hubner, Edivaldo da Silva Campos, 

Deolindo Alves da Silva, Zelito Antonio de Brito, Rubens Andrioli, Edivaldo 

Silva Campos Madeira, Vilmar João Vorpagel, Jose Wernke, Silvio Pedralli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a liminar, para declarar a responsabilidade da parte requerida 

no presente caso, pela prática de ilícito ambiental, e consequentemente 

para:

a) AFASTAR as preliminares ventiladas;

b) CONDENAR o requerido Edivaldo na obrigação de fazer, consistente em 

aderir ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, e consequentemente, 

providenciar a Licença Ambiental única – LAU da propriedade rural para 

comprovação, a instituição, a recuperação ou a regularização de reseva 

legal no percentual especifico na legislação vigente;

c) CONDENAR o requerido Edivaldo na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, em projeto previamente aprovado 

pelo Órgão Ambiental Compete;

d) CONDENAR o requerido Edivaldo para proceder com a averbação junto 

a matrícula do imóvel descrito na inicial a área destinada á reserva legal, 

mediante termo de averbação de reserva legal;

e) CONDENO os requeridos á reparação do dano ambiental causado, 

arbitrado na quantia de R$ 193.527,95 (cento e noventa e três mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), a ser 

atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido ao Fundo Municipal 

do Meio Ambiente;

f) DETERMINO a liquidação forçada da empresa Edivaldo S. Campos 

Madeiras, nome fantasia Madeireira Independente, bem como o perdimento 

dos bens da empresa, na forma do art. 24 da Lei 9.605/98;

g) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de perda dos incentivos e benefícios 

fiscais dos requeridos, bem como o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa requerida;

h) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de extinção do processo em favor do 

requerido José Wernke em razão do seu falecimento, tendo em vista que o 

espólio responderá pelo valor da indenização, na forma do art. 943 do CC;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 40529 Nr: 383-21.2011.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Gisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Godoy Viana, Matilde 

Drewello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - OAB:MT 

nº4.136/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Em 

consequência, declaro EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora á litigância de má-fé, e lhe aplico multa no 
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importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa corrigido, para cada 

uma das requeridas, sendo revertida em seu favor (art. 80, inciso II, c/c 

art. 81, caput, do Código de Processo Civil).CONDENO a parte autora em 

despesas e custas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do 

art. 88, § 2º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, na forma da 

CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 986-89.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MUNIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado pela autora Marta Muniz da Silva e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, apenas:a) A IMPLANTAR o benefício de 

auxílio doença, a partir do requerimento administrativo (05/05/2014 – fls. 

15), com renda mensal de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

benefício; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas quanto ao 

benefício de auxílio doença, desde o requerimento administrativo 

(05/05/2014 – fls. 15), devendo incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela;c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente 

Marta Muniz da Silva TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado às fls. 

02/07, determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio de auxílio doença, no 

prazo de trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se trata de 

verba de caráter alimentar.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no item 

2.6.5 da CNGC/MT, REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença 

(artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito 

controvertido não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015).(...) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000220-09.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELICE FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000220-09.2020.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PARANAITA EXECUTADO: ALDELICE 

FERREIRA CAMPOS Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela 

exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em 

face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). Em observância ao 

que determinada a CNGC-MT, denoto que as execuções fiscais cujo valor 

forem inferior a 15 (quinze) unidades padrão fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT devem ser arquivadas provisoriamente (art. 1.199 da 

CNGC/MT), desde que a execução não se encontre com praça ou leilão 

designados (§ 4º do artigo 1.199 da CNGC-MT). O § 2º do artigo 1.199 da 

CNGC-MT dispõe que “Os autos também serão desarquivados e 

emendada ou substituída a CDA quando a dívida, somada a de outra não 

ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput”. Na presente ação, 

denoto que o valor do débito é inferior ao valor da UPF estabelecida na 

Portaria Nº 045.2020 – SEFAZ-MT para o mês de abril de 2020. Assim, 

com fundamento no artigo 1.199 da CNGC-MT, DETERMINO o arquivamento 

dos autos, devendo o feito ser enviado ao arquivo provisório, sem baixa 

no Cartório Distribuidor, com baixa no Relatório Estatístico e independente 

do recolhimento de custas judiciais (art. 1.200 da CNGC-MT). Intime-se. 

Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000217-54.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES BERWALD GENZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000217-54.2020.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PARANAITA EXECUTADO: ALCIDES BERWALD 

GENZ Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela exequente, 

pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em face do (a) 

executado (a), igualmente qualificado (a). Em observância ao que 

determinada a CNGC-MT, denoto que as execuções fiscais cujo valor 

forem inferior a 15 (quinze) unidades padrão fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT devem ser arquivadas provisoriamente (art. 1.199 da 

CNGC/MT), desde que a execução não se encontre com praça ou leilão 

designados (§ 4º do artigo 1.199 da CNGC-MT). O § 2º do artigo 1.199 da 

CNGC-MT dispõe que “Os autos também serão desarquivados e 

emendada ou substituída a CDA quando a dívida, somada a de outra não 

ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput”. Na presente ação, 

denoto que o valor do débito é inferior ao valor da UPF estabelecida na 

Portaria Nº 045.2020 – SEFAZ-MT para o mês de abril de 2020. Assim, 

com fundamento no artigo 1.199 da CNGC-MT, DETERMINO o arquivamento 

dos autos, devendo o feito ser enviado ao arquivo provisório, sem baixa 

no Cartório Distribuidor, com baixa no Relatório Estatístico e independente 

do recolhimento de custas judiciais (art. 1.200 da CNGC-MT). Intime-se. 

Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000219-24.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANAITA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR FELDBERG JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000219-24.2020.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PARANAITA EXECUTADO: ALCIR FELDBERG 

JUNIOR Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela exequente, 

pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em face do (a) 

executado (a), igualmente qualificado (a). Em observância ao que 

determinada a CNGC-MT, denoto que as execuções fiscais cujo valor 

forem inferior a 15 (quinze) unidades padrão fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT devem ser arquivadas provisoriamente (art. 1.199 da 

CNGC/MT), desde que a execução não se encontre com praça ou leilão 

designados (§ 4º do artigo 1.199 da CNGC-MT). O § 2º do artigo 1.199 da 

CNGC-MT dispõe que “Os autos também serão desarquivados e 

emendada ou substituída a CDA quando a dívida, somada a de outra não 

ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput”. Na presente ação, 

denoto que o valor do débito é inferior ao valor da UPF estabelecida na 

Portaria Nº 045/2020-– SEFAZ/MT para o mês de abril de 2020. Assim, 

com fundamento no artigo 1.199 da CNGC-MT, DETERMINO o arquivamento 

dos autos, devendo o feito ser enviado ao arquivo provisório, sem baixa 

no Cartório Distribuidor, com baixa no Relatório Estatístico e independente 

do recolhimento de custas judiciais (art. 1.200 da CNGC-MT). Intime-se. 

Cumpra-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-24.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000122-24.2020.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: SILVANA 

SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo legal. Homologo por sentença o acordo efetuado pelas partes e 

julgo extinto o processo nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas (CNGC 

Judicial, após o Provimento 41/2016). Anote-se o nome do Dr. Eduardo 

Chalfin OAB/MT 20.332-A no sistema. Cancelo a audiência designada. 

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-13.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 15 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 18/10/2017 Hora: 13:30, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010166-13.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE ARAUJO Parte Requerida: 

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ Endereço: Rua ALCIDES MUNHOZ, 165, MERCES, CURITIBA - PR 

- CEP: 80810-040 ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-86.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PAULA DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIRACI PAULA SILVA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001053-86.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO PAULA DE SOUZA 

Endereço: Rua B, QD 6, LOTE 01, cohab velha, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: HIRACI PAULA SILVA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca da petição Id. 

31330590. PEDRA PRETA, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000245-47.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO BEZERRA DE LIMA OAB - 965.162.593-72 (REPRESENTANTE)

VALDIRENES MENESES SILVA DE LIMA OAB - 014.571.563-93 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000245-47.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.248,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) 

POLO ATIVO: Nome: ADRIANO BEZERRA DE LIMA Endereço: RUA DO 

CAMPO, POVOADO LAGOA NOVA, STO ANTÔNIO LOPES - MA - CEP: 

65730-000 Nome: VALDIRENES MENESES SILVA DE LIMA Endereço: 

Avenida Aparecida Domingos Santana, 62, Bairro Cidade Vieira, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da cota ministerial Id. 31421495. PEDRA PRETA, 27 de 
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abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000115-91.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. C. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000115-91.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 3.592,80 ESPÉCIE: [Alimentos, Investigação de Paternidade]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA DA PENHA ANDRE BRAZ Endereço: Rua Frei Servácio, 231, Casa 

da Avó Materna, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE ILTON DA CRUZ Endereço: Av. João Inácio de 

Lucena, 0006, centro, BREJO SANTO - CE - CEP: 63260-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA para que proceda a 

juntada da Escritura Pública na integralidade ou a certidão de nascimento 

dos infantes, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho ID 

31155470 e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-85.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. G. N. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000139-85.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 3.686,46 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: RAYANI SILVA DE OLIVEIRA Endereço: 

ESTRADA RURAL, S/N, ao lado do Laticínio Natã, Trevo, RURAL, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: THOMAZ GARCIA 

GRIMAS NETO Endereço: Rua Guido Venâncio, 153, CENTRO, ITAÚBA - 

MT - CEP: 78510-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Id. 31529616. PEDRA PRETA, 

27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001113-59.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR VERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001113-59.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 
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LAUDEMIR VERA Endereço: Rua Luis Correa de Lima, Chacara, Altos de 

Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Endereço: Rua Irene Biela, 

460, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos, conforme Id. 31161318. PEDRA PRETA, 27 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-27.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDA PEREIRA TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001335-27.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 16.985,91 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA ILDA PEREIRA TELES 

Endereço: SITIO NOVA BAIXADA, LOTE 09, ZONA RURAL, 

ASSENTAMENTO CANUDOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 134, - ATÉ 1383/1384, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PATRON DO POLO ATIVO para impugnar a contestação 

no prazo legal. PEDRA PRETA, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000687-47.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000687-47.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: JOSE 

RODRIGUES BARBOSA EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Inicialmente, em detida 

análise aos autos, verifico a necessidade de chamar o feito a ordem, haja 

vista que o despacho de ID. 22285242 determinou que a parte exequente 

recolhesse as custas processuais, contudo, há isenção de custas 

processuais no procedimento de cumprimento de sentença, nos termos 

dos artigos 1.043 e 1.028, §4º da Consolidação da Normas Gerais da 

Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Assim, chamo o feito a ordem, revogando o despacho de Id. 22285242. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por JOSE 

RODRIGUES BARBOSA em desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos. Desta 

forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a exequente 

para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os 

autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e 

por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando que os valores 

dos créditos são inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, 

da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça 

Federal, de 9/6/2006, neste caso, procedam-se as requisições de 

pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-74.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY WENCESLAU DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000627-74.2019.8.11.0022. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CORACY WENCESLAU DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de 
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benefício assistencial ao idoso ajuizada por Coracy Wenceslau da Silva, 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício. Com a inicial vieram os documentos. Em decisão de ID 22760309 

fora recebida a inicial e determinado a realização de estudo psicossocial 

da autora. Devidamente citado conforme ID 23466000, o requerido não 

apresentou contestação decorrendo o prazo sem se manifestar. 

Conforme ID 24634701 e ID 25916661 fora realizado Estudo Psicossocial 

emitido pela Psicóloga Joice Caroline da Silva Ribeiro. Os autos vieram 

conclusos para sentença. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Do 

julgamento antecipado. Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o seguinte: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; Pelos documentos 

acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não 

havendo a necessidade de produção de demais provas. A jurisprudência 

é uníssona neste sentido, senão vejamos: Recurso de apelação cível. 

Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de 

produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de 

defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide 

devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede 

que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender 

encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento 

antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de 

outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas 

procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. Ap, 

7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002 

57781894 ¬ APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. NEGATIVA DE 

COBERTURA. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. SEGUNDO 

O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA 

DESNECESSÁRIA, QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA 

FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DA PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 

101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AFASTAMENTO DA 

PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A pretensão do segurado contra o 

segurador prescreve em um ano. 2. Na Ação de Indenização, o início da 

contagem do prazo prescricional se dá no momento da ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. 3. Suspende-se o prazo prescricional no período 

entre a data do requerimento administrativo e data da ciência de sua 

resposta. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços 

mediante remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma 

mais favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE 

DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE 

AUXÍLIODOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O 

PERÍODO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito 

do segurado ocorreu durante a vigência da apólice securitária, quando 

começou a receber o auxílio-doença do órgão previdenciário, o que foi 

convertido em benefício de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA 

PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. 

Ainda que sejam instituições distintas, o Órgão Previdenciário e a 

Seguradora, é de conhecimento público que o INSS é muito criterioso na 

análise de seus segurados para a concessão dos benefícios, na medida 

em que os critérios utilizados por ambas as instituições para o 

reconhecimento da invalidez são os mesmos. DANOS MORAIS. REFORMA. 

INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. O mero inadimplemento 

contratual não dá azo à indenização por danos morais, especialmente 

quando ausentes os danos à imagem e honra do segurado. AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR ApCiv 

1365199¬7 Curitiba Nona Câmara Cível Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz Patitucci 

Julg. 10/09/2015 DJPR 01/10/2015 Pág. 178)(grifo nosso). Desta forma, 

entendo pelo julgamento antecipado. Da revelia. Analisando os autos, 

verifico que o requerido foi citado conforme certidão de ID 30597223, e 

não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a 

revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso II do mesmo 

Códex. Do Mérito. A Lei n. 8.742/93, denominada Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a 

assistência social como Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n.º 1.744, 

de 8-12-1995, exigindo os seguintes requisitos: a) comprovação da 

deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso 

não deficiente; b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário 

mínimo; c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência social; d) 

não receber benefício de espécie alguma. No tocante à renda familiar, 

pelos documentos acostados aos autos, qual seja os Laudos de Estudo 

Social emitido pela Psicóloga Joice Caroline da Silva Ribeiro, vislumbra-se 

que a renda familiar, não ultrapassa a renda inferior a 1/4 do salário 

mínimo exigido para concessão do benefício pleiteado, apesar do núcleo 

familiar ser composto somente pela autora que mora sozinha e a renda 

que aufere e proveniente de ajuda de seus filhos. Entretanto, a parte 

autora não preenche o requisito etário para a concessão do benefício que 

é a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso. Muito 

embora a Constituição Federal não fixe idade para a concessão do 

benefício oriundo da assistência social conforme menciona em seu artigo 

203, inciso V, ela estabelece a prerrogativa à lei específica sobre o tema 

dispor os requisitos necessários para a referida assistência, a qual foi 

disciplinada pela Lei n.º 8.742/93, em seu artigo 20, estabelecendo a idade 

mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso, sendo esse um dos 

requisitos para a concessão do Benefício Assistencial de Amparo Social 

ao idoso BPC/LOAS. Com efeitos, em análise aos documentos juntados 

aos autos não vislumbro ter a requerente, preenchido o requisito etário 

exigido para a concessão do benefício pleiteado, qual seja, “Benefício 

Assistencial de Amparo Social ao idoso BPC/LOAS”. Ante o exposto, julgo 

improcedente em todos os seus termos a presente ação, extinguindo-se o 

feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento de todos os requisitos 

contidos no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, para a concessão do benefício 

de prestação continuada, qual seja, amparo social ao idoso, BPC/LOAS, 

pleiteado pela requerente Coracy Wenceslau da Silva. Sem custas. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-92.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN IVES OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000296-92.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

JULIAN IVES OLIVEIRA DOS SANTOS, ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Julian Ives Oliveira dos 

Santos representado por sua genitora Andreia Aparecida de Oliveira em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – 

MTPREV, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz o autor que 

percebe pensão militar mensal em decorrência do falecimento de seu pai 

José Brasil dos Santos Neto, em 22 de fevereiro de 2011, o qual exercia o 

cargo de Segundo Sargento, nível 2, da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso. Relata que está com 17 (dezessete) anos de idade, é estudante 

do Ensino Médio em Colégio, informando que a pensão que recebe será 

cessada, o qual necessita do referido benefício para sua manutenção 
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financeira. Por tais razões, requer a concessão da antecipação de tutela, 

para determinar que os requeridos mantenham a pensão até o julgamento 

final da presente ação, bem como no mérito seja julgado procedente para 

assegurar a pensão previdenciária ao requerente até os 21 (vinte e um) 

anos de idade ou até a conclusão do curso universitário. Em decisão de ID 

19951652, foi recebida a inicial, concedendo os benefícios da gratuidade 

da justiça, ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada em 

razão da não comprovação da urgência, no que tange à data da cessação 

da pensão por morte. Por sua vez, o autor pugnou pela reconsideração do 

pedido de tutela de urgência, informando sobre a data da cessação da 

pensão, conforme documentos anexos aos autos. Ademais, conforme 

decisão de ID 20293430 foi concedida a tutela de urgência pleiteada, 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Mato Grosso 

Previdência - MTPREV, reestabeleçam e mantenham o benefício de pensão 

por morte em favor de JULIAN IVES OLIVEIRA DOS SANTOS, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 

(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem 

prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência. 

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e Mato 

Grosso Previdência - MTPREV apresentaram contestação no prazo legal 

conforme ID 20670755, requerendo a improcedência dos pedidos 

constantes na exordial. Adveio informação da Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme ID 21921635, sobre o agravo de instrumento interposto 

por Mato Grosso Previdência – MTPREV, o qual foi deferido o efeito 

suspensivo da decisão agravada, em que concedeu a tutela de urgência 

para o restabelecimento e manutenção da pensão por morte em favor do 

autor Julian Ives Oliveira dos Santos. Por fim, a autora apresentou 

impugnação à contestação no prazo legal, conforme ID 22973636, 

rechaçando as alegações do requerido, e pugnando pela concessão dos 

pedidos iniciais e a procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Do julgamento antecipado. 

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte: Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a 

existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de 

produção de demais provas. A jurisprudência é uníssona neste sentido, 

senão vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. 

Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). Desta forma, 

entendo pelo julgamento antecipado. Do Mérito. Versa a matéria examinada 

sobre o regramento em que define e estabelece os requisitos para a 

concessão de pensão por morte em decorrência de falecimento de 

servidor público militar do Estado de Mato Grosso, por seus beneficiários. 

Denota-se que o autor Julian Ives Oliveira dos Santos era beneficiário de 

referida pensão, de forma temporária, em razão do falecimento de seu pai 

José Brasil dos Santos Neto, em 22 de fevereiro de 2011, o qual exercia o 

cargo de Segundo Sargento, nível 2, da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, sendo cessada a pensão por morte na data em que o autor 

completou a maioridade civil prevista no artigo 5° do Código Civil, qual seja, 

18 (dezoito) anos de idade. Por sua vez, pleiteia o autor a manutenção do 

recebimento da pensão por morte até completar seus 21 (vinte e um) anos 

de idade ou até a conclusão de curso universitário. Como é sabido, os 

servidores públicos do Estado de Mato Grosso, possuem o seu regime 

próprio de previdência social previsto no artigo 40 da Constituição Federal, 

sendo exercido por intermédio da entidade Gestora Única do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, denominada Mato 

Grosso Previdência – MTPREV, criada por meio da Lei Complementar 

560/2014. Assim, ao pensionista do militar do Estado, neste caso o autor, 

aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal, 

consoante preceitua o artigo 42, §2° da Constituição Federal, in verbis: 

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são 

militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (...) § 2º Aos pensionistas dos 

militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que 

for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...).” Por tais razões, não há 

que se falar em aplicação e reconhecimento sobre pensão por morte 

relativo ao regime geral de previdência e fundamentos previstos na 

Constituição Federal, conforme menciona o autor. Ademais, em que pese o 

autor mencione a Lei n.º 3.765 de 04 maio de 1960, que dispõe sobre as 

pensões militares, estabelecendo em seu artigo 7°, inciso I, alínea “d”, que 

prevê a pensão militar a filhos ou enteados até vinte e um anos de idade 

ou até vinte e quatro anos de idade se estudantes universitários, referida 

lei regula as pensões dos militares federais integrantes das forças 

armadas, compostas pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força 

Aérea Brasileira, não sendo aplicada aos militares estaduais, por terem lei 

específica regulamentando sobre pensão por morte a seus beneficiários. 

A lei que se aplica sobre a pensão por morte de servidor militar estadual 

em análise é a vigente na data do óbito do segurado falecido, consoante 

preceitua a súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça em que diz: “A 

lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela 

vigente na data do óbito do segurado”. A jurisprudência assim preleciona, 

senão vejamos: “EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL - 

COBRANÇA C/C PROMOÇÃO POST MORTEM – INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL PARA A MODALIDADE DE PROMOÇÃO POST MORTEM 

- ANALOGIA - INAPLICABILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - 

PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO. No caso de 

pensão militar, deve-se observar a lei vigente à época do óbito do Policial 

Militar. Existindo norma específica que regulamenta a promoção de 

carreira, sem a previsão da hipótese post mortem, não há que se falar em 

analogia. A aplicação analógica ou da analogia, somente se aplica em 

caso de existência de lacunas na lei. O óbice se esbarra no princípio da 

legalidade. (N.U 0120978-38.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015).(grifo 

nosso)” No entanto, quando do falecimento do Sr. José Brasil dos Santos 

Neto, em 22 de fevereiro de 2011, o qual exercia o cargo de Segundo 

Sargento, nível 2, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regia a Lei 

Complementar n° 197/2004, que, alterou a redação da Lei Complementar n° 

04/90, a qual dispõe em seu artigo 245, inciso II, alínea “a”: “Art. 245. São 

beneficiários das pensões: (...) II-temporária: a) os filhos até que atinjam a 

maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova 

redação dada pela LC 197/04) (...).” Outrossim, o Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso, Lei Complementar nº 231 de 15 de dezembro de 

2005, vigente na data do óbito do servidor falecido em 22/02/2011 

estabelecia: “Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei 

complementar: (...) II - temporária: a) os filhos, ou enteados, até 18 

(dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (...)” 

Portanto, conforme explanado, o autor tinha o direito a pensão por morte 

de forma temporária até a data em que atingisse a sua maioridade (18 

anos de idade) que ocorreu em 11 de maio de 2019, não havendo a 

possibilidade de prorrogação do recebimento da pensão por morte, até 

completar seus 21 (vinte e um) anos de idade ou até a conclusão de curso 

universitário, conforme mencionado nas referidas leis. Neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA - 

EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO - IRRESIGNAÇÃO - PEDIDO 

DE EXTENSÃO ATÉ QUE CONCLUA OS ESTUDOS OU COMPLETE 24 

ANOS DE IDADE - NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 

87, II, "B", DA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005 - AUSÊNCIA DE AMPARO 

LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A pensão por 

morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito. A Lei 

Complementar 231/2005, dispõe no artigo 87, II, "b", que ela seja paga ao 

filho de servidor militar até os 18 anos, e não até que ele termine os 

estudos ou complete 24 anos de idade. (Precedentes do STJ: RMS 

42.657/MT; RMS 24.029/MT; AgRg no REsp 1126274/MS). (Ap 6618/2013, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014).

(grifo nosso)" Desta feita, não há previsão legal, nem tampouco direito 

adquirido, a amparar a procedência do pleito do autor, consistente na 

manutenção do recebimento da pensão por morte de servidor militar 

estadual falecido, na condição de beneficiário, até completar seus 21 

(vinte e um) anos de idade ou até a conclusão de curso universitário. Ante 

o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE, o 
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pedido da exordial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e por consequência revogo a tutela 

de urgência anteriormente deferida nos autos. Em razão da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado. Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita (ID 19951652), a exigibilidade da verba da 

sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o 

artigo 98, § 3º do CPC. Proceda a exclusão do nome da Sra. Andreia 

Aparecida de Oliveira do polo ativo do processo, haja vista que o autor 

Julian Ives Oliveira dos Santos atingiu a maioridade, intimando-o para que 

proceda a sua regularização de representação processual no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, comunique-se a Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio de ofício a ser enviado por malote digital, informando 

sobre esta sentença, com cópia anexa ao oficio, forte no artigo 1.018, §1° 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência as 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-38.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000707-38.2019.8.11.0022. REQUERENTE: CELINA LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o causídico 

da parte autora para se manifestar a respeito do depósito efetuar pela 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso haja concordância, 

DETERMINO a expedição do alvará para levantamento dos valores, desde 

que seja requerido o levantamento do direito da autora na sua respectiva 

conta e dos honorários na conta do causídico. Por outro lado, havendo 

requerimento para o levantamento dos valores depositado nos autos 

integralmente na conta do causídico, venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBOSA BISPO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000195-55.2019.8.11.0022. REQUERENTE: DALVA BARBOSA BISPO 

PESSOA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se o causídico da parte 

autora para se manifestar a respeito do depósito efetuar pela requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso haja concordância, 

DETERMINO a expedição do alvará para levantamento dos valores, desde 

que seja requerido o levantamento do direito da autora na sua respectiva 

conta e dos honorários na conta do causídico. Por outro lado, havendo 

requerimento para o levantamento dos valores depositado nos autos 

integralmente na conta do causídico, venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-08.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BRUNO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000364-08.2020.8.11.0022. Vistos etc. Analisando os autos, verifico que 

a parte autora não acostou na inicial comprovante de endereço, 

documento este necessário para a interposição da ação. Ante ao exposto, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a autora 

para no prazo 15 (quinze) dias, emende o pedido inicial, devendo juntar o 

comprovante de endereço em seu nome, referente aos últimos três 

meses, neste município e comarca de Pedra Preta-MT, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem o julgamento do mérito. Após, decorrido o 

prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-09.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000071-09.2018.8.11.0022. REQUERENTE: SANDRO GIROLI RODRIGUES 

VIEIRA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. S E N T E N Ç A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. As partes peticionaram em Id. 31352368 

informando que entabularam acordo, motivo pelo qual requerem a 

homologação do acordo. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em 

petição de Id. 31352368. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-66.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000106-66.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARIANE DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pela causídica da parte requerente em Id. 31388962, visando 

suprir a omissão na sentença proferida. Alega, em apertada síntese, que 

houve omissão na decisão, eis que esta não arbitrou os honorários 

advocatícios pelos serviços prestados como advogada nomeada. 

Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso. Verifica-se que, realmente, houve omissão na 

decisão, pois não se referiu aos honorários da causídica que foi nomeada 

para proceder a defesa da parte autora no presente feito. Por tudo 

exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, RECEBO 

os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, para 

acrescentar o seguinte trecho: “Ante os serviços prestados pelo 

advogado nomeado Dr. Gustavo Medeiros Araújo, no presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.” Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000841-65.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000841-65.2019.8.11.0022. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Em petição de Id. 28053970 a parte executada juntou o 

comprovante de pagamento do débito. A parte exequente peticionou em Id. 

31296244 concordando com o valor do depósito, requerendo o 

levantamento dos valores depositados nos autos e a extinção do feito. 

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta já 

foi pago. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado. 

Expeça-se o alvará para a liberação dos valores depositados nos autos 

em favor da parte exequente, conforme pleiteado em Id. 31296244. Sem 

custas. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OLIVEIRA KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000051-52.2017.8.11.0022. EXEQUENTE: EDER OLIVEIRA KERBER 

EXECUTADO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição de Id. 

31242983 a parte executada juntou o comprovante de pagamento do 

débito. A parte exequente peticionou em Id. 31310151 concordando com o 

valor do depósito, requerendo o levantamento dos valores depositados 

nos autos e a extinção do feito. Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito pelo executado. Expeça-se o alvará para a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado em Id. 31310151. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-57.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000029-57.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: JESSICA CARDOSO DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Em petição de Id. 27385021 a parte executada juntou o 

comprovante de pagamento do débito. A parte exequente peticionou em Id. 

31365760 requerendo o levantamento dos valores depositados nos autos. 

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta já 

foi pago. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado. 

Expeça-se o alvará para a liberação dos valores depositados nos autos 

em favor da parte exequente, conforme pleiteado em Id. 31365760. Sem 

custas. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-72.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MENEZES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010046-72.2014.8.11.0022. EXEQUENTE: CLEONICE MENEZES DA SILVA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela 

promovida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, visando 

sanar a contradição existência na sentença prolatada, alegando que a 

publicação da intimação da requerida para efetuar o pagamento da 

condenação foi em 17/09/2018, assim, em 18/09/2018 efetuou o 

pagamento do valor pleiteado pelo patrono da parte contrária, dentro do 

prazo legal, motivo pelo qual, não há que se falar em atualização ou 

aplicação de multa por descumprimento. Instada a se manifestar, a parte 

exequente peticionou em Id. 31469100, pleiteando pelo não acolhimentos 

dos embargos de declaração. Pois bem. Os embargos foram interpostos 

no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo 

Civil. Os pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em Id. 30787597. O crédito exequendo exige a 

atualização dos valores, com acréscimos legais de juros e correção 

monetária, até a data do depósito, para somente após, proceder-se à 

extinção do feito executivo. Por esta razão, caso o depósito constatado 

nos autos não esteja atualizado até a data do efetivo pagamento, haverá 

crédito remanescente a ser pago. Conforme exposto na sentença e como 

bem explanado pelo credor em sua petição, apesar da parte devedora 

efetuar o pagamento dentro do prazo, não efetuou o pagamento do débito 

atualizado, o que lhe cumpria a fazê-lo. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de Id. 31210905 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em Id. 30787597 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-85.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY BARBOSA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000247-85.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: LUCY BARBOSA DIAS 

EXECUTADO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição de Id. 

31339947 a parte executada juntou o comprovante de pagamento do 

débito. A parte exequente peticionou em Id. 31368201 concordando com o 

valor do depósito, requerendo o levantamento dos valores depositados 

nos autos e a extinção do feito. Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito pelo executado. Expeça-se o alvará para a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado em Id. 31368201. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000182-27.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 8010172-54.2016.8.11.0022 Requerente:  ALCIMAR 

FERNANDES DE MELLO - ME Requerido: MARIA DE FATIMA MORAIS 

APOLINARIO Vistos em Sentença. A execução se encontra satisfeita, já 

houve expedição de alvará judicial (ID 28304302) portanto a extinção é 

medida de rigor. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, em análise 

minuciosa dos autos vislumbro que a parte Executada demonstrou o 

pagamento de suas obrigações (ID 28241622). Por fim, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado 

(conforme Alvará Eletrônico ID 30045968). Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) Insta salientar, que a conta bancária indicada para expedição 

de alvará é de titularidade do Patrono da Autora (F VILAROUCA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA), sendo que possui poderes 

para receber alvará conforme ID 11138214. No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-15.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA APARECIDA DA SILVA CAIRES (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ PAES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 8010000-15.2016.8.11.0022 Requerente: DAIANA APARECIDA 

DA SILVA CAIRES RODRIGO LUIZ PAES DO NASCIMENTO Requerido: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A Vistos em Sentença. A 

execução se encontra satisfeita, já houve expedição de alvará judicial 

portanto a extinção é medida de rigor. Por fim, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado (conforme 

Alvará Eletrônico ID 29806466). Sobre o tema existem inúmeros julgados 

no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-76.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA GUNDIM DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

8010026-76.2017.8.11.0022 Requerente: MARINES DA COSTA SILVA 

Requerido: CARLA GUNDIM DE MORAIS Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Alega 

a autora que no dia 02/12/2016 recebeu um telefonema de uma colega de 

serviço informando que a Requerida havia falado mal dela e que teria 

roubado medicamento para emagrecer na casa da sogra da Requerida. 

Que enviou mensagem para Requerida via whatsapp informando que não 

havia retirado nenhum medicamento na casa de sua sogra. Que na data 

mencionada pela requerida ela estava na cidade de Cáceres e não estava 

na cidade de Pedra Preta/MT. Que a Requerida enviou mensagens pedindo 

a devolução do emagrecedor a chamando de ladra. Que a Requerida 

passou a publicar em seu grupo de whatsapp mensagens sobre a 

Requerente, afirmando que ela havia roubado um medicamento na casa de 

sua sogra e que também estava envolvida no assalto do Banco do Brasil, 

que a Requerida ligou no Empregador da Requerente (Empresa Brinks) e 

informou a seus superiores que a Requerente era ladra e estava 

envolvida no assalto da agência do Banco do Brasil de Pedra Preta/MT. No 

ID 16392128, houve audiência conciliatória, todavia, restou inexitosa. No ID 

20459690, a Reclamada apresentou contestação por negativa geral. Pois 

bem. Tenho que razão parcial assiste a parte Autora, vez que juntou 

várias mensagens de texto onde demonstram as acusações feitas pela 

Requerida. Na contestação não houve documento a ponto de desconstituir 

o alegado pela Autora. Assim sendo a requerida nada provou, restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. A autora juntou Boletim 

de Ocorrência (ID 6898574) e alguns comprovantes de posto de 

combustível e pedágio (ID 6898569) afim de comprovar que não estava na 

cidade de Pedra Preta/MT, no dia em que a Requerida o acusa de ter 

roubado o emagrecedor da casa de sua sogra. Ainda, a Autora narra que 

a Requerida espalhou a noticia para seu grupo de whatsapp chamado de 

“Espaço Botanical”. A divulgação, embora pública, precisa ser tratada com 

cautela para que não afete a moral psicológica ou física e nem a de 

sujeitos próximos àquela, o mesmo servindo para a investigação. Sobre tal 

situação, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino apontam: “No entendimento 

da Corte Suprema, a mera publicação não consentida de fotografias gera 

o direito à indenização por dano moral, independentemente da ocorrência 

de ofensa à reputação da pessoa, porquanto o uso indevido da imagem, 

de regra, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento ao 

fotografado, que deve ser reparado.” É imprescindível que seja 

reconhecida a imagem da pessoa. Tal direito é de ordem personalíssima, 

ou seja, só pode ser exercido, resguardado, e até, comercializado (obras 

de autoria) por seu único titular. Direito este que é tutelado pela 

Constituição de 1988 em seu artigo 5º, V e X: O inciso V diz que: “é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”. Nesse caso, sempre 

que uma pessoa for vítima de injúria, difamação ou calúnia, seja por meios 

eletrônicos ou de radiofusão ou televisivo, caberá direito de resposta e 

ainda, direito à determinada indenização. Pois, um importantíssimo bem, e 

daí sua tutela pela Constituição, fora lesado por outrem, e isso o direito 

não deve permitir. Já o inciso X afirma: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais) que servirá, a um só tempo, para 

amainar o sofrimento experimentado pela parte autora e penalizar a parte 

reclamada. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Deixo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 783 de 935



condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-10.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

8010076-10.2014.8.11.0022 Requerente:  CATIANE OLIVEIRA 

GONCALVES Requerido: EDITORA ABRIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Mérito A parte 

requerente alega que a requerida realizou automaticamente sem o seu 

consentimento a renovação da assinatura de revistas no ano de 2012, 

passando a descontar valores de sua conta corrente. Que houve 

inúmeros débitos indevidos em sua conta corrente no período de maio de 

2012 à outubro de 2012. Pleiteia pela devolução dos valores abatidos 

ilegalmente, e ainda informa que durante esses meses sequer recebeu 

qualquer tipo de produto que fizesse jus a cobrança ilegal. No ID 6891084, 

a Reclamada sustentou que houve sim celebração de contrato de 

fornecimento de revista, que visando o conforto de seus clientes, possui 

um programa denominado “Renove Fácil”, através do qual há é oferecido a 

possibilidade da renovação ocorrer de forma programada. Que agiu no 

exercício regular de direito. Ao final pugna pela improcedência dos 

pedidos autoral. No ID 6891109, houve audiência conciliatória porém 

restou inexitosa. De tudo o que fora alegado pela partes, o que de fato tem 

relevância para a solução da lide, ao menos no que se refere ao pleito de 

restituição dos valores cobrados, é saber se a autora recebeu ou não os 

exemplares das revistas contratadas, mesmo que não tenha autorizado a 

renovação. Neste ponto, importa esclarecer que a inversão do ônus da 

prova aplicada às relações consumeristas é uma técnica de julgamento 

utilizada pelo magistrado, a seu critério, quando vislumbrar no caso 

concreto a presença de um dos seguintes requisitos: verossimilhança nas 

alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência. A hipossuficiência 

exigida pelo Código de Defesa do Consumidor é a técnica, e não a 

econômica, referindo-se a capacidade das partes em produzir as provas 

com as quais demonstraram a verdade de suas alegações. Como a 

requerida, na espécie, não comprova que tenha enviado os exemplares 

das revistas, portanto, mesmo que se considerasse a legalidade da 

renovação, o fato é que os serviços não foram prestados, portanto, os 

descontos na conta bancária da autora são manifestamente indevidos, 

contudo, deverão ser restituídos de forma simples, vez que não restou 

comprovada a má-fé da requerida. Destarte, não tendo a ré demonstrado 

o cumprimento de sua obrigação contratual, nem contestado que a autora 

deixou de cumprir com a sua ou tenha contribuído de alguma forma para a 

ocorrência do dano, plenamente cabível o pleito de restituição dos valores 

cobrados, pois, do contrário, seria o mesmo que permitir o enriquecimento 

ilícito da ré, que recebeu as mensalidades sem que as revistas tivessem 

sido efetivamente entregues a sua consumidora, o que é inadmissível no 

ordenamento jurídico pátrio. Depreende-se dos autos que a assinatura das 

revistas foi realizada de forma automática conforme contrato celebrado 

pela parte requerente em 2011. Contudo, a parte Reclamada não junta 

nenhum contrato assinado pela autora a ponto de demonstrar que a 

consumidora estava ciente da “renovação automática” de assinatura, 

ainda, nenhum exemplar foi entregue, sendo que o consumidor teve que 

buscar todos os meios disponíveis administrativamente para resolução da 

celeuma, os quais não surtiram efeitos, não restando alternativa, senão 

ajuizar a presente ação (05/09/2014), para ver garantido um direito que lhe 

é manifesto. Afinal, pagou por um produto e, portanto, tem a empresa o 

dever de entregá-lo. Dessa feita, entendo ser procedente a repetição de 

indébito do valor de R$ 156,12 (cento e cinquenta e seis reais e doze 

centavos) - em dobro no montante de R$ 312,24 (trezentos e doze reais e 

vinte e quatro centavos - debitados indevidamente da conta do 

promovente (conforme ID 6890780 – 6890790 – 6890852 – 6890906 – 

6890936 – 6890955 – 6890963). Visto que, a jurisprudência entende que o 

dano material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo 

patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal, é medida de rigor a devolução, dobrada por se tratar de cobrança 

de serviço que não foi ao menos autorizado pela parte autora. A parte 

requerente também pleiteia a reparação dos danos morais. De fato, quanto 

aos danos morais é necessário salientar que, em regra, o mero 

inadimplemento contratual não configura ato atentatório à personalidade, 

não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais. Ocorre que, 

excepcionalmente, admite-se a reparação por danos imateriais quando a 

falha na prestação do serviço/inadimplemento contratual vem 

acompanhada de total descaso com o consumidor, como é o caso dos 

autos. Depreende-se dos autos que a renovação automática da 

assinatura da revista é fato incontroverso, sendo que, após a 

consumidora perceber a continuidade dos descontos em seu cartão de 

crédito, sendo que a Autora informou que em 2012 optou por renovar o 

contrato, e mesmo assim a empresa requerida permaneceu com seus 

descontos indevidos, obrigando a requerente a ajuizar com a presente 

ação, para ver garantido um direito que lhe é manifesto. Não bastasse a 

renovação automática da revista sem o consentimento da requerente, esta 

vinha pagando por um produto que sequer estava sendo entregue. 

Destarte, os transtornos experimentados pela requerente com a 

renovação automática da assinatura da revista outrora contratada, 

ausência de entrega do produto e o descaso da empresa requerida em 

solucionar o impasse na seara administrativa, não podem ser 

classificados como um mero dissabor. Está-se, pois, diante de dano moral 

puro, que se exaure na própria atitude abusiva e ilegal decorrente da falha 

na prestação do serviço a que se propôs a empresa requerida, 

prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no 

psiquismo do lesado. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. 

ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. 2. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem 

como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, 
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do CDC), competia à empresa Recorrida comprovar a devida entrega do 

produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez. 3. Por tal razão, 

faz jus o Recorrente à devolução do valor pago no produto não entregue, 

tal como reconhecido na sentença. Contudo, considerando que a 

contratação foi válida, não se mostra indevida a cobrança dos valores 

lançados nas faturas do cartão de crédito do Recorrente, razão pela qual 

não há se falar em repetição de indébito na forma dobrada. 4. Por outro 

lado, a frustração da utilização do bem e o desrespeito ao consumidor em 

não ser providenciada entrega do produto adquirido, não podem ser fatos 

enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do 

cotidiano, notadamente porque o consumidor teve que buscar todos os 

meios disponíveis administrativamente para resolução da celeuma, os 

quais não surtiram efeitos, não restando alternativa, senão ingressar com 

ação judicial para solucionar o impasse. Aliás, consoante entendimento 

desta e. Turma Recursal, o dano moral é in re ipsa. 5. Na fixação do 

montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais que se 

adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

ao usualmente fixado por esta Egrégia Turma Recursal em casos 

análogos. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT; Turma Recursal ;  RI  n. º 

0012620-02.2016.811.0002; Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 10/02/2017). (grifo nosso) Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória da requerida, resta nesse momento fixar o 

quantum da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da requerida e objetivando que esta aprimore os seus serviços 

e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado à 

reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte 

requerente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. Pelo exposto, decido pela parcial 

procedência dos pedidos formulados na exordial, para: a) condenar a 

requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 312,24 (trezentos e doze 

reais e vinte e quatro centavos), já na forma dobrada, referente aos 

descontos realizados após renovação automática da assinatura, e ainda, 

pelas revistas não entregues, que deverão ser corrigidas monetariamente 

pelo INPC a partir do seu respectivo desembolso, e acrescidas de juros de 

1% ao mês a partir da citação, e; b) condenar a requerida a pagar a parte 

requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar 

da citação. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-47.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE MOURA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000299-47.2019.8.11.0022 Requerente: DALVA DE MOURA LEAL 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por DALVA DE MOURA LEAL em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Alega a Autora ser titular de unidade consumidora de número 6/148925-1, 

possuindo débito com a Reclamada referente aos meses de 12/2018 e 

01/2019 nos valor de R$ 765,95 e R$ 578,30, que por motivos de 

desemprego e problemas de saúde, não pôde quitar com os referidos 

valores. Que tentou solução administrativa junto a empresa, inclusive 

procurando o PROCON, todavia, não obteve êxito. Ao final, requer seja 

determinado o parcelamento das faturas em aberto. No ID 26873783, 

houve audiência conciliatória, todavia, restou infrutífera. No ID 27304875, a 

Reclamada em sua peça de bloqueio sustentou que a autora tem ciência 

do inadimplemento, que em sede administrativa, propôs um reparcelamento 

dos débitos em aberto, pois havia em aberto algumas parcelas de 

parcelamentos anteriores, que não haviam sido pagos, e diante desta 

situação, a Requerida fez uma proposta, todavia, a Requerente não se 

manifestou quanto à mesma. Que não pode ser obrigada a efetivar 

parcelamento. Ao final pugna pela improcedência do pedido autoral. Pois 

bem. Ressalto que na petição inicial a autora reconhece os valores 

cobrados pela Requerida e requer apenas o parcelamento dos débitos. 

Assim, não vislumbro conduta ilícita da reclamada, senão o exercício 

regular de um direito, pois é cediço que o inadimplemento é causa pela 

qual se admite a suspensão dos serviços, bem como a negativação em 

cadastro de inadimplentes. Ademais, há entendimentos jurisprudenciais 

que afirmam a impossibilidade de determinação à reclamada de 

parcelamento de débitos, porquanto se trata de faculdade do credor. 

Senão vejamos: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS MENSAIS DE CONSUMO. PROVA 

DOS AUTOS E PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. 

Demonstrando a prova dos autos que os consumos registrados com o 

novo medidor não diferem significativamente daqueles aferidos pelos 

equipamentos anteriores, desmerece credibilidade genérica impugnação 

das faturas mensais de consumo emitidas pela concessionária, que, de 

resto, contam com presunção de legalidade. DÉBITO. PARCELAMENTO. 

FACULDADE DO CREDOR. O parcelamento do débito inclui-se entre as 
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faculdades do credor, descabendo o Judiciário intervir na seara de 

exclusiva competência da autonomia da vontade. INADIMPLEMENTO. 

DÉBITO ATUAL. POSSIBILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. 

Não ofende princípios ou normas do CDC, nem da Constituição Federal, a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente quando o 

inadimplemento da conta é relativo a débito atual, sequer negado pela 

própria autora. (Apelação Cível Nº 70053784237, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima 

da Rosa, Julgado em 17/04/2013)(TJ-RS - AC: 70053784237 RS , Relator: 

Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/04/2013, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/04/2013, undefined) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Em se tratando 

de débito atual é possibilitado à companhia a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica por inadimplemento relativo ao mês de consumo. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. Impossível determinar à 

ré o parcelamento da dívida, porquanto se trata de faculdade do credor. 

Art. 314 do Código Civil. DANO MORAL. Inocorrência. Não configurado o 

dano moral no caso concreto, uma vez que não houve ato ilícito da ré. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70039348495, Segunda 

Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/06/2013) (TJ-RS - AC: 

70039348495 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 

12/06/2013, Segunda Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2013) Frisa-se que eventual 

renegociação e parcelamento de débito constituem em faculdade do 

credor, não devendo ser imposto e/ou determinado pelo juízo. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência dos pedidos. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Mantenho a medida liminar concedida no ID 23008720. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-34.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000037-34.2018.8.11.0022 Requerente: LAUDEMIR VERA Requerido: 

Banco OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC/2015. - Mérito: 

Sustenta a parte requerente que é beneficiário de aposentadoria por 

invalidez do INSS, sendo que foi até agencia para sacar sua 

aposentadoria onde ao consultar o seu extrato apareceu um empréstimo 

feito no banco Reclamado em 13/03/2017 no valor de R$ 937,12 para ser 

pago em 60 parcelas de R$ 30,70. Que ficou preocupado por não fez o 

referido empréstimo, não assinou contrato para obtenção de empréstimo 

neta data e não recebeu nenhum valor na data. O Autor frisa ainda que 

jamais solicitou o referido empréstimo e que não sabia de sua existência, 

que já foram descontados 11 parcelas que totalizam o valor de R$ 337,70. 

Ao final, pleiteia por danos morais, devolução dos valores descontados. 

No ID 12902490, a Reclamada apresentou contestação sustentando que o 

contrato objeto da presente ação foi cedido ao Banco Bonsucesso 

Consignado S/A pelo Banco PAN, que o Autor por livre e espontânea 

vontade celebrou junto ao banco PAN empréstimo o valor de R$ 937,12 

(novecentos e trinta e sete reais e doze centavos), sendo o valor 

depositado através de TED em conta corrente de sua titularidade. Pugna 

pela ausência de danos morais e a consequente improcedência dos 

pedidos autorais. Pois bem. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a contratação de cartão de crédito discutido conforme 

“Cédula de Crédito Bancário”(assinado), cópia de documento pessoal 

(CNH) , cópia de cartão de banco, cópia de comprovante de residência, 

bem como, cópia de detalhamento de crédito – ID 12902494. Na petição 

inicial o autor alega que jamais solicitou o referido empréstimo, todavia, a 

Reclamada juntou aos autos comprovação de TED no valor de R$ 937,12 

(novecentos e trinta e sete reais e doze centavos). É de bom alvitre frisar 

que o contrato fora assinado com o banco PAN (conforme ID 12902494), 

sendo o contrato cedido ao banco OLÉ conforme exposto na contestação 

(ID 12902490). Apesar de não ter sido juntado aos autos o contrato de 

cessão, tenho que não há como reconhecer a ilegitimidade dos descontos 

realizados, pois o negócio jurídico existiu e foi devidamente comprovado. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC). 

Uma vez entendendo pela contratação do referido empréstimo e a 

intenção de manter a relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude 

nos descontos na folha de pagamento do Reclamante, haja vista se tratar 

de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. 

Com efeito, sendo legítimo os descontos em folha de pagamento, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais e materiais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada adesão 

ao cartão de crédito, e, via de consequência, licitude dos descontos 

diretamente na folha de pagamento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Sem 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a premissa 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-43.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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IRENE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001127-43.2019.8.11.0022 Requerente: IRENE CABRAL DA 

SILVA Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Com relação 

ao documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado pelo autor. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 79,97 (setenta e nove reais e noventa e 

sete centavos ) pois alega desconhece totalmente o débito bem como o 

contrato. A empresa Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta a 

Requerente não quitou todos os débito relativos a sua linha, deixando 

faturas em aberto, motivo pelo qual ocorreu o cancelamento definitivo da 

assinatura. Destaco que a fim de comprovar o alegado a empresa 

Reclamada colaciona apenas telas sistêmicas, relatório de chamadas 

originadas e recebidas e faturas de consumo. Pelas provas acostadas ao 

feito ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

empresa requerida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou até mesmo gravação 

telefônica onde registra a contratação dos serviços prestados pela 

empresa, comprovando a relação jurídica e/ou as faturas dos quais 

decorreram os valores impugnados nesta demanda. Cabe ao requerido 

que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena 

de prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há 

dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação do Douto Juíz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-13.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON ALVES DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1001032-13.2019.8.11.0022 Requerente: RONIVON ALVES DO 

NASCIMENTO Requerido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por valor de R$ 131,39 

(cento e trinta e um reais e trinta e nove centavos), uma vez que não 

solicitou quaisquer serviços da empresa Requerida. Contesta a requerida 

aduzindo que a parte autora possui vinculo jurídico com a instituição 

financeira por meio do cartão C&A VISA INTERNACIONAL, que foi 

cancelado por falta de pagamento desde 02/10/2019. Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à contestação, sendo 

eles: - Proposta de Adesão (assinada) conforme ID 25358292. - Faturas 

de consumo (ID 25358295). Na impugnação (ID 25685176) o autor não 

rebateu de maneira especifica os documentos juntados pela empresa. 

Tenho que não restaram dúvidas quanto à existência da relação jurídica 
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entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou de maneira especifica o contrato apresentado. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito e a 

responsabilidade da parte autora em relação aos débitos decorrente da 

utilização de cartão, certamente seria condenada em danos morais, 

causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o 

Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa corrigidos à época 

do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que 

sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CLEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1001037-35.2019.8.11.0022 Requerente: JOSE LUIS CLEMES Requerido: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.~ 

Preliminar Da Prescrição O prazo para o consumidor pleitear o recebimento 

de indenização por danos decorrentes do defeito no serviço é de 05 

(cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do CDC, não sendo aplicável o 

prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC. Assim, rejeito a arguição 

desta preliminar. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida pelo valor de R$ 

1.205,87 (um mil duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), vez 

que alega que o débito bem como o contrato. A reclamada em sua 

contestação alega que da narrativa dos fatos a pretensão do autor 

poderia ter sido solucionada de maneira administrativa e que mero 

aborrecimento não é o suficiente para embasar condenação por danos 

morais. Pugna pela ausência de danos e a consequente improcedência 

dos pedidos autoral. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da reclamante, em virtude da 

presunção passar a ser favorável a ela. In casu, apesar da parte autora 

mencionar em sua inicial que desconhece o débito/contrato que ensejaram 

a restrição, tenho que a parte Reclamada não conseguiu demonstrar 

minimamente quais os débitos que efetivamente restaram em aberto e nem 

mesmo qual o contrato decorreu o valor cobrado. A Parte Reclamada 

apresentou contestação genérica e sequer apresentou qualquer prova 

capaz de desconstituir as alegações da autora. No caso, cabia à parte 

requerida fazer prova da origem da dívida, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos. Tenho que 

não há como exigir da parte autora a comprovação de pagamentos, se 

nem mesmo a Reclamada especifica de maneira inequívoca quais as 

faturas/contratos não foram adimplidos, ou seja, qual o objeto que 

decorreu o montante. No caso, o banco Reclamado não juntou nenhum 

documento em sua contestação que comprove a relação jurídica do autor 

com a instituição financeira, bem como, a existência de débito. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 
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informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vez que o autor possui 

vários títulos protestados em seu nome (conforme ID 23739526) que não 

foram comprados serem ilegítimos. Pelo exposto, decido pela procedência 

parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-66.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Número do processo: 

1001313-66.2019.8.11.0022 Requerente: RAFAEL ALVES RODRIGUES 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PÉRICIA TÉCNICA Não merece acolhida a alegação 

de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Rejeitada a 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c indenização por danos morais em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Narra o Autor que mantém relação de 

consumo com a Requerida, que foi informado pelos vizinhos de que a 

ENERGISA havia retirado o relógio medidor de sua casa, que tal 

procedimento não foi comunicado. Que meses após foi surpreendido 

quando recebeu carta ao cliente comunicando que havia sido feita uma 

vistoria em sua unidade sendo constatado uma anormalidade na UC 

resultando em uma cobrança de diferença de consumo no valor de R$ 

1.979,91 (um mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e um 

centavos). Que o procedimento da ENERGISA não atendeu ao principio da 

ampla defesa e que não cometeu irregularidades. Na contestação a 

Reclamada alega que por ocasião de uma inspeção realizada no imóvel do 

demandante no dia 11/03/2019, devidamente acompanhada pelo Sr. José 

Marques, verificou a concessionária que O MEDIDOR SE ENCONTRAVA 

COM A BASE VIOLADA, que os técnicos da empresa procederam a troca 

do medidor sanando a irregularidade encontrada, sendo o equipamento 

submetido a pericia junto ao IPEM/MT, que constatou que de fato o 

aparelho apresentava irregularidade que impedia o registro real consumo 

de energia elétrica, sendo o medidor reprovado. No ID 27313710, o Autor 

juntou o contrato de locação imóvel, com prazo de locação 01 de julho 

2017 a terminar em 31 de julho de 2020, o demonstra sua responsabilidade 

ara com a unidade consumidora em questão. Pois bem. Em análise aos 

documentos juntados aos autos, ficou caracterizado pelo TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado pela parte reclamada (ID 28838627), 

que pessoa por nome de “José Marques”, participou da inspeção e 

assinou o referido termo de ocorrência, inclusive a referida pessoa figura 

como testemunha no “contrato de locação” juntado pelo autor. Dessa 

maneira não há como o autor alegar desconhecimento da vistoria 

realizada, se foi devidamente acompanhada. Neste sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI 

COMPROVAM A IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro 

fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 

129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, 

confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do 

medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção de n.415822, foi apurado que a unidade consumidora estava 

ligada com inversão de fase no borne do medidor, ocasionando o não 

registro do consumo ocorrido. Verifico ainda que a pessoa de nome 

“Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação necessária tais como 

carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a apuração do TOI: 

Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): Liége Machado da 

Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, ausente o ato ilícito, não há 

que se falar em dano moral. Esta Turma Recursal, tem acolhido o registro 

fotográfico, quando acompanhado de TOI devidamente assinado pelo 

Consumidor ou de um morador. Não havendo que se falar em provas 

produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura emitida a título de 

recuperação de consumo devida, não pode ser desconsiderada diante 

das provas carreadas aos autos¸ registrando ainda que, no caso em tela 

ocorreu até mesmo a notificação da realização da inspeção, fato que não 

foi rebatido e nem sequer traçada uma linha sequer sobre o mesmo. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. Compulsando os autos e as provas 

produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da 

Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe 

incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, 

ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, 

§§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. 

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 392957320148110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

14/06/2017) A Reclamada ainda anexa laudo emitido pelo INSTITUTO DE 

PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM/MT, onde consta como 

resultado final que o medidor foi reprovado, o laudo encontra-se 

devidamente assinado por seu responsável técnico Sr. Acendino Adolfo 

Josetti (conforme ID 28838627). Desta feita, a parte requerida comprovou 

suficientemente a irregularidade constatada, o que a energia consumida 
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não devidamente aferida pelo medidor da parte autora, ocasionando tal 

situação a recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo 

para tanto as normas da ANEEL. De tal sorte que a parte requerida não 

pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não atender às expectativas 

da parte requerente, ou de ter esta o fornecimento de energia interrompido 

pelo não pagamento na data do vencimento das faturas, quando 

devidamente intimada da mora. A parte autora não comprovou que o seu 

nome/dados fora inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

fatura discutida nesta demanda. Outrossim, não havendo prova do 

suposto ato ilícito, não vislumbro conduta irregular da reclamada, e sim o 

exercício regular de um direito; pois é cediço que o inadimplemento é 

causa pela qual se admite a suspensão dos serviços. Assim, não sem 

propósito, como vem decidindo nossos Tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo 

o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. . Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua 

o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-28.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANY OHANA ANCHIETA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1001031-28.2019.8.11.0022 Requerente: STEFHANY OHANA ANCHIETA 

MOREIRA Requerido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido 

com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 575,76 

(quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), pois alega 

que não solicitou quaisquer serviços do Requerido. A reclamada em sua 

contestação alega que a Autora é titular de cartão ELO NACIONAL 

MULTIPLO, por meio do qual foram contraídos débitos que restaram 

inadimplidos. Pleiteia pela ausência de danos morais e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação (ID 25652856): Faturas 

de consumo que demonstram pagamento através de débito em conta 

corrente. A autora apresentou impugnação à contestação todavia, não 

impugna de maneira específica as faturas apresentadas. Ressalto que 

nas faturas juntadas possuem diversos registros de débito em conta 

corrente. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de 

fraude na contratação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa 

corrigido corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-76.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000213-76.2019.8.11.0022 Requerente: GRACIELLY GOMES DE 

OLIVEIRA Requerido: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação, conforme petição digitalizada no ID 

20467550. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002224-60.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILUI CATARINA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000628-07.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA LEONARDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE MARILACK DO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

DOMINGOS LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos, da decisão que concedeu antecipação de tutela, 

bem como INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de entrevista 

designada para o dia 08 de julho de 2020 às 17h15 (dezessete horas e 

quinze minutos). LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede a Comarca de Poconé, 

Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, CEP: 78.175-000. 

Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000202-92.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR APARECIDO ZULLI (REQUERENTE)

CAMILA BARBOSA MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos da legislação 

vigente impulsiono os autos para intimação da parte REQUERENTE via DJE, 

por meio de seu procurador constituído, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente impugnação à contestação. Poconé, 27 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENEDITA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-97.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA CLEUSA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, inciso VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

na pessoa do seu advogado constituído, para manifestar nos autos, a 

cerca da petição do requerido juntada ID 30981182. Poconé, 27 de abril de 

2020.

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000415-98.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO INÁCIO ALMEIDA NETO (REU)

ANTONIO INACIO DE ALMEIDA FILHOS (REU)

JULIETA DE CASTRO ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA. Considerando a declaração de 

imposto de renda, aliado ao fato da notícia do débito junto ao comércio 

local, DEFIRO A AJ. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a presente exordial. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 
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intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001758-66.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

14:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-96.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLOTILDE DO PRADO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000786-96.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA CLOTILDE DO PRADO NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Tendo em vista que o feito encontra-se na fase 

de cumprimento de sentença. Em analise detidas nos autos, verifica-se 

que o exequente concordou (ID 29785920) com os valores apresentados 

pelo executado a (ID 29082337). Desse modo, hei por bem homologá-los, 

os valores de (ID 29082337). Tendo em vista os cálculos apresentados 

pelo requerido, Expeça-se ofício requisitório, via PRECATÓRIO, em duas 

vias, devendo as vias de requisição ser encaminhadas simultaneamente, 

sendo a primeira ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 

535, §3º, I do CPC e art. 100, §6º da Constituição Federal e a segunda à 

entidade devedora (Resolução nº 559/07). Após, expeça-se o respectivo 

alvará na forma requisitada pelo advogado da parte autora, devendo a 

serventia se atentar acerca dos poderes conferidos ao patrono pela 

procuração outorgada. Cumpridas todas as determinações e nada mais 

sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001615-77.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001615-77.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

AGUIDA DA COSTA REU: BANCO BMG S.A VISTOS, Nos termos do art. 

1.023, §2º do CPC/2015 INTIME-SE o requerente, ora Embargado, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE caso necessário e façam os autos conclusos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000227-08.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL JOENERCO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000227-08.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: JOENIL JOENERCO DA CRUZ VISTOS, Trata-se de uma 

AÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. Narra na 

inicial, que no registro de sua certidão de nascimento constou como data 

de seu nascimento o dia 09 de julho de 1964, e seu RG consta como data 

de seu nascimento o dia 09 de julho de 1960. Alega o requerente que a 

data correta de seu nascimento é o dia 09 de julho de 1958, conforme 

conta em sua certidão de batismo. Intimado para manifestar o IRMP, 

pugnou pele realização da audiência para que seja as testemunha 

indicada na inicial (Id 30886769). Pois bem. Observa-se que a presente 

demanda necessita de prova testemunha, uma vez que, as provas 

acostadas nos autos não insuficiente para o julgamento antecipado. 

Observa-se também que a requerente apresentou rol de testemunha na 

inicial. Para tanto, designo a audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 09 de Setembro de 2020, às 13h30min. Intime-se. Cumpra-se na forma 

dos art. 455, §4° inciso IV do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000253-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN NUNES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. L. B. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000253-06.2020.8.11.0028. AUTOR: 

CARMEN NUNES RONDON REU: S. K. L. B. VISTOS, Trata-se de um pedido 

de Homologação de Alimentos. Conforme manifestação do IRMP de (Id 

30890299). INTIME-SE o autor para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-21.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVAO DE ARRUDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000640-21.2020.8.11.0028. AUTOR: 

JOSE ESTEVAO DE ARRUDA COSTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de 

Benefício Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a 

autora não juntou a certidão de óbito da “de cujus”, tendo em vista que os 

documentos acostados na inicial não são suficientes para a instrução do 

feito (Súmula 149 STJ), bem como, nos termos do art. 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. 
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INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-02.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO FURINI SHYBA (REQUERENTE)

FABIANA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE SOUZA BARROS OAB - SP405329 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POCONE CARTORIO 1 OFICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000596-02.2020.8.11.0028. 

REQUERENTE: VANILDO FURINI SHYBA, FABIANA PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: POCONE CARTORIO 1 OFICIO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE 

TUTELA ESPECÍFICA COMO LIMINAR C/C COM DANOS MORAIS proposta 

por VANILDO FURINI SHYBA e FABIANA LIMA SHYBA. Observa-se na 

presente demanda que o autor não requereu a Justiça Gratuita, porem 

deixou de comprovar seu rendimento como declaração de imposto de 

renda entre outros. Desse modo intime-se o autor para que no prazo de 30 

(trinta) dias, comprove a necessidade da A.J caso requeira ou efetuar o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Decorrido o 

prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SEVERINO DE LACERDA SINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000587-40.2020.8.11.0028. AUTOR: 

MIGUEL SEVERINO DE LACERDA SINTRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de 

Benefício Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a 

autora não juntou o indeferimento do requerimento administrativo e nem 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados 

na inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ), 

bem como, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001357-67.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA PROENCA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001357-67.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARGARIDA MARIA PROENCA DE ARRUDA E SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Devidamente 

apresentação as contrarrazões, remetam-se os autos ao TRF 1 com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000589-10.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNILDES RONDON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000589-10.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

BERNILDES RONDON DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de 

Benefício Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a 

autora não juntou documentos suficientes até mesmo para evidenciar que 

a mesma laborou em zona rural, dessa forma, tendo em vista que os 

documentos acostados na inicial não são suficientes para a instrução do 

feito (Súmula 149 STJ), bem como, nos termos do art. 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000180-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000180-68.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: ROSELY PRADO NASCIMENTO DE CAMPOS REQUERIDO: 

ADMILSON GOMES DE CAMPOS VISTOS, Trata-se de um ACORDO 

realizado perante o Dr. Lourival Alves Soares OAB 13.468/MT sobre 

DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta pelas partes ROSELY PRADO 

NASCIMENTO DE CAMPOS e ADMILSON GOMES DE CAMPOS. O Ministério 

Público manifestou favorável pelo acordo (Id 26299323). É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Processe-se em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil, que o 

juiz velará pela duração razoável do processo, buscando atingir a 

conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será 

decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva os 

interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença 

apresentada em juízo. Ademais, a separação de fato restou 

satisfatoriamente comprovada nos autos, estando patente a inviabilidade e 

impossibilidade de reconciliação. Não há mais que se exigir lapso temporal 

para o divórcio, já que o § 6º do artigo 226 da CF, com a alteração 

promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que “O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio”. Assim, a dissolução da sociedade 
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conjugal é medida que se impõe. Desta forma, estando satisfatoriamente 

resguardados os interesses dos envolvidos, julgo procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015 c/c art. 226, § 6º da Constituição Federal, c/c 1.571, IV do 

Código Civil, art.24, §único da Lei do Divórcio, decretar o divórcio ROSELY 

PRADO NASCIMENTO DE CAMPOS e ADMILSON GOMES DE CAMPOS, 

extinguindo o vínculo matrimonial nos termos do inciso IV do artigo 2º da 

Lei 6.515/77 e ao mesmo tempo HOMOLOGAR o acordo pactuado no que 

tange às condições que o regerão (ID: 18019293). Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro Civil Desta Comarca de para que proceda a 

averbação da decisão. Nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, 

concedo ao cônjuge virago o direito de voltar a usar o nome de solteira, 

qual seja ROSELY PRADO NASCIMENTO. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES acima qualificadas, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação, Instrução e julgamento Sala: Audiência Dra. 

Kátia Data: 23/07/2020 Hora: 13:30 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do 

Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, Cidade: 

POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 

3345-1919.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110177 Nr: 1630-05.2015.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Renan Leite Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Pedroso de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, ODILA ZORZI - OAB:8619

 CÓDIGO:110177

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Inventário.

 Considerando as primeiras declarações, chamo o feito a ordem, para 

determinar que o autor realize a emenda da incial, devendo atribuir o valor 

da causa ao contéudo pratrimonial pretendido, bem como efetue o 

pagamento das custas correpondetes, em 10 dias, sob pena de extinção.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103645 Nr: 2993-61.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Compulsando os autos observa-se que em ref. 97 foi proferida sentença 

homologando os cálculos apresentado pela autarquia previdenciária.

Sendo assim EXPEÇA-SE as necessárias RPV’s/ precatório, com 

observância aos valores homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107273 Nr: 918-15.2015.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena do Amaral Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Maciel de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Primeiramente, verifica-se da exordial que a Inventariante pleiteou o 

deferimento do valor da causa como R$ 788,00 até a apresentação das 

primeiras declarações, ocasião em que seria elencada a relação de bens 

do de cujus.

Oferecida as primeiras declarações, não houve adequação ao valor da 

causa.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi feito na peça 

inaugural.

Assim, considerando se tratar de requisito essencial, DETERMINO que a 

inventariante aponte o valor correto da causa no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da exordial.

Ademais, considerando os bens do espólio, aliado a ausência de 

documentos que comprovem a hipossuficiência, havendo tão somente a 

declaração de pobreza, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprove a necessidade da A.J ou efetue o recolhimento das 

custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (art.456, §1º, CNGC).

Defiro o pedido de conversão da ação de inventário em arrolamento 

sumário. PROCEDA-SE a devida alteração na distribuição

Anoto que já houve a regularização da representação do herdeiro menor. 

Acerca de tal manifestação, vistas ao IRMP.

Anoto que o pedido de alvará de autorização será devidamente analisado 

após a regularização da ação.

Anoto a ausência dos comprovantes de pagamentos dos impostos 

devidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107414 Nr: 952-87.2015.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ANTE O EXPOSTO e nos moldes da fundamentação supra, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, formulados de 

ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO em face GILBERTO 

ANTONIO MEZZOMO para.

 1) declarar a separação do casal em 26/05/2014;

 2) declarar que a autora tem direito 50% do valor da permissão de taxi, 

devendo o valor econômico da permissão ser apurado quando da 

liquidação,
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 3) Declarar que a autora tem 50% do veículo Chevrolet Agile LTZ , nos 

seguintes termos: deve ser feita a avaliação do bem em 26/05/2014, (data 

da separação). Após a avaliação deve ser calculado o percentual pago 

pelo casal sobre o valor do bem avaliado na data da separação 

26/05/2014 e restituído a autora 50%. A parcelas vencidas a partir de 

26/05/2014 serão pagas pelo requerido que permanecerá na posse do 

bem até a quitação do veículo, tendo a propriedade do mesmo a partir da 

quitação.

 4) Declarar que o requerido tem direito 50% da motocicleta, chassi 

9C2HC142DR025398 nos seguintes termos: deve ser feita a avaliação do 

bem em 26/05/2014, (data da separação). Após a avaliação deve ser 

calculado o percentual pago pelo casal sobre o valor do bem avaliado na 

data da separação 26/05/2014 e restituído ao réu 50%. A parcelas 

vencidas a partir de 26/05/2014 serão pagas pela autora que 

permanecerá na posse do bem até a quitação do veículo, tendo a 

propriedade do mesmo a partir da quitação.

5) Declarar que cada parte 50% dos bens que guarnecem a residência do 

casal (elencados na fundamentação), devendo ser feita a avaliação dos 

bens quando da liquidação de sentença.

 6) partilhar, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, as dívidas 

elencadas na fundamentação do julgado;

JULGAR IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO

Consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao 

pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em que fixo em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil, sendo que no caso torno inexigíveis, 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137315 Nr: 2946-82.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 Intimar advogado do denunciado da sentença de ref. 119

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160132 Nr: 4214-40.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 CÓDIGO: 160132

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Indenização em que BANCO CETELEM S.A e 

ANTONIO JOSÉ DA SILVA compuseram acordo e postulam sua 

homologação á ref. 35.

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 35 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerida às custas processuais.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 833-68.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Catarina Fialho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 67735

DECISÃO

VISTOS,

Faça as alterações de classe processual necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I e art.4ª da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via PRECATÓRIO, devendo ser encaminhada autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Com relação aos honorários sucumbenciais, não havendo impugnação o 

que deverá ser certificado, ou concordando o executado com o cálculo 

apresentado, homologo-o desde já. Sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei 

nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.”

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72850 Nr: 1949-12.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Fialho de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 
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Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 CÓDIGO: 117469

DECISÃO

VISTOS,

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelo herdeiro necessário, 

esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na 

instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo 

(artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos de ref. 105, verifico 

que restaram comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual 

sejam, o óbito do autor da ação e a comprovação da qualidade do 

requerente como herdeiro necessário do de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelo herdeiro necessário, nos termos do artigo 687, do CPC.

Dando sequencia ao feito, defiro o pedido de cumprimento de sentença, 

CITE-SE o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73315 Nr: 2057-41.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Rondon de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 CÓDIGO: 73315

DECISÃO

VISTOS,

Façam as alterações de classe processual.

 Defiro o pedido de cumprimento de sentença, CITE-SE o executado para, 

querendo impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do 

art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado na petição de ref. 122 e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 875-15.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tertulino Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:70617

 DECISÃO

VISTOS,

Proceda as alterações necessárias.

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I e art.4ª da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via PRECATÓRIO, devendo ser encaminhada autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Com relação aos honorários sucumbenciais, não havendo impugnação o 

que deverá ser CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo 

apresentado, homologo-o desde já. Sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei 

nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.”

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113051 Nr: 2412-12.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliva Bispo da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 113051

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de cumprimento de sentença, CITE-SE o executado para, 

querendo impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do 

art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado na petição de ref. 122 e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119919 Nr: 1021-85.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar partes da decisão de ref. 112 e juntada de ref. 118

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121245 Nr: 1353-52.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSP, EHdSL, HGSdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 CÓDIGO:121245

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por EDU HENRY DE SOUZA 

LARA e HENRIQUE GABRIEL SOUZA DE LARA, representados por sua 

genitora ROSANGELA SOUZA PONCE, em face de BENEDITO OGRINEY DE 

LARA.

Em contestação (ref. 26), o requerido comprovou a quitação dos débitos 

pendentes, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 924, inciso 

II do NCPC.

 Devidamente intimado, o IRMP não se opôs ao pedido formulado pelo 

requerido (ref. 56).

 É o relatório necessário.

Decido.

Vislumbrando que a parte requerida requer a extinção do feito face o 

cumprimento da demanda, o pedido merece acolhimento.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 167717 Nr: 272-63.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Gonçalves Neto, Giovany 

Fernandes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Ramalho - 

OAB:24405/MT, Elenice Schmitd - OAB:16790/MT, Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3.009-MT

 Dito isto, pelos fundamentos de fato e direito, CONHEÇO e ACOLHO o 

Embargo de Declaração, pelo que faço RETIFICAR o dispositivo de 

sentença de Ref. 208, nos termos supra expostos, mantendo inalteradas 

as demais disposições.

P.I.C.

CIENCIA ao IRMP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187811 Nr: 841-30.2020.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Varzea Grande-MT, Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Gustavo Ferreira 

Ribeiro Lopes - OAB:36846/PR, Rogério Segatto Fernandes da Silva 

- OAB:41.571/PR

 INTIMANDO a parte requerida que a fim de estabelecer medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de oitiva da parte para o dia 19 de maio 

de 2020 às 14h15min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000510-31.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

WILSON RODRIGUES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, 

às 15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-68.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000611-68.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARCIA BORGES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 
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demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, 

às 13h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000623-82.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000623-82.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA DE SOUZA E SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, 

às 14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001413-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001413-03.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

GONCALINA SEVERINA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, 

às 15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GALLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001073-59.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA GALLO REU: INSS VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

PENSÃO POR MORTE. Contestação apresentada (Id 22015809). 

Impugnação a contestação apresentada a (Id 26952473). Pois bem. 

Considerando que se trata de segurando especial e a condição de 

dependente a prova da condição de segurado será colacionada também 

através de prova testemunhal Assim, designo a audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, às 15h30min. 

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência. Intime-se a parte autora para indicar o 

rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se na forma dos 

arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA CORREIA LIMA PINHO NOVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE PINHO NOVO FILHO (REU)

JOSE JOAO DE PINHO NOVO (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000129-38.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ESTEFANIA CORREIA LIMA PINHO NOVO REU: JOSE JOAO DE PINHO 

NOVO, JOAO DE PINHO NOVO FILHO VISTOS, Trata-se de pedido de 

JUSTIÇA GRATUITA em Ação DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE PARA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE MINERÁRIA NA 

INTEGRALIDADE DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA REQUERENTE E 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado pela parte Autora. Em princípio, 

para a pessoa física obter a concessão da justiça gratuita, basta a 

simples afirmação de carência. Entretanto, diante da inexistência de 

indícios de prova que apontam a hipossuficiência declarada pela 
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requerente, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Isso 

porque, o requerente deixou de juntar quaisquer documentos que 

comprovam que o mesmo não possui condições de arcar com as 

despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua 

família. O extrato de conta corrente juntado aos autos, não corresponde a 

prova suficiente capaz de atestar a hipossuficiência alegada. O valor da 

causa representa montante considerável, dessa forma, necessita de 

provas contundentes quanto ao estado de necessidade do autor. 

Considerando a insuficiência da prova juntada pelo autor, aliado ao valor 

da causa, torna-se inviável o deferimento da gratuidade processual. A 

alegação da requerente não acompanha nenhuma prova contundente que 

justifique o deferimento do benefício, razão pela qual o pedido não merece 

prosperar. Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da 

Assistência Judiciária gratuita por não vislumbrar a necessidade dos 

autores, forte nos documentos que instruem os autos e em conformidade 

com as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, 

determino a intimação do requerente para recolher as custas e taxas 

judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção 

do feito sem julgamento do mérito. INTIME-SE. APÓS, CERTIFICA-SE E 

FAÇAM OS AUTOS CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-36.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LUCIA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000639-36.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ELZA LUCIA SILVA SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de Novembro de 2020, 

às 16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCONE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001870-35.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCONE REU: 

MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA 

DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE proposta por SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE POCONÉ – SISMUP em desfavor do MUNICÍPIO 

DE POCONÉ. Recebo a presente ação, visto que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do CPC. CITEM-SE o requerido quanto aos termos da presente 

ação para, querendo, contestar no prazo legal, bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000494-77.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CEZARIO NONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000494-77.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

LEODIR FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: LEANDRO CEZARIO NONATO 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Pedido de Pedido de Homologação de 

Acordo de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens. Na ocasião 

da exordial, o autor realizou o pedido de justiça gratuita nos autos. 

Apontou como valor da causa o montante de R$ 1.045,00. Intimado para 

comprovar a necessidade à concessão do beneficio da assistência 

judiciaria, bem como emendar o valor da causa. Apresentou 

documentação com vistas de comprovar a hipossuficiência à ID 31560158. 

Fixou o valor da causa em R$ 157.300,00. Pois bem. Em princípio, para a 

pessoa física obter a concessão da justiça gratuita, basta a simples 

afirmação de carência. Entretanto, diante da inexistência de indícios de 

prova que apontam a hipossuficiência declarada pelo requerente, o 

indeferimento do benefício é medida que se impõe. Isso porque, o 

requerente deixou de juntar quaisquer documentos que comprovam que o 

mesmo não possui condições de arcar com as despesas processuais 

sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. O holerite em nome 

de Leandro, aponta renda bruta de quase R$ 9.000,00. As faturas de TV 

por assinatura, energia elétrica, água e de cartão de crédito, juntadas aos 

autos, não corresponde a prova suficiente capaz de atestar a 

hipossuficiência alegada, uma vez que correspondem a gastos. O valor da 

causa representa montante razoável, dessa forma, necessita de provas 

contundentes quanto ao estado de necessidade do autor. Considerando a 

insuficiência da prova juntada pelo autor, aliado ao valor da causa, 

torna-se inviável o deferimento da gratuidade processual. A alegação da 

requerente não acompanha prova contundente que justifique o 

deferimento do benefício, razão pela qual o pedido não merece prosperar. 

Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária 

gratuita por não vislumbrar a necessidade dos autores, forte nos 

documentos que instruem os autos e em conformidade com as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, 

determino a intimação da requerente para recolher as custas e taxas 

judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção 

do feito sem julgamento do mérito. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001816-69.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (AUTOR(A))

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001816-69.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO, JOAO LUIS DO NASCIMENTO REU: 

BANCO JOHN DEERE S.A. VISTOS, Trata-se de pedido de recolhimento de 

custas ao final em AÇÃO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada pela parte Autora. Em 

princípio, para a pessoa física obter a concessão da justiça gratuita, basta 

a simples afirmação de carência. Entretanto, diante da inexistência de 

indícios de prova que apontam a hipossuficiência declarada pela 

requerente, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Isso 

porque, considerando que o objeto da ação não corresponde com a renda 

alega pelo requerente. O extrato de conta corrente juntado aos autos, não 

corresponde a prova suficiente capaz de atestar a hipossuficiência 

alegada. O valor da causa representa montante considerável, dessa 

forma, necessita de provas contundentes quanto ao estado de 

necessidade do autor. Considerando a insuficiência da prova juntada pelo 

autor, aliado ao valor da causa, torna-se inviável o deferimento da 

gratuidade processual. A alegação da requerente não acompanha 

nenhuma prova contundente que justifique o deferimento do benefício, 

razão pela qual o pedido não merece prosperar. Com essas 

considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária gratuita por 

não vislumbrar a necessidade dos autores, forte nos documentos que 

instruem os autos e em conformidade com as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, determino a intimação 

do requerente para recolher as custas e taxas judiciárias do feito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção do feito sem julgamento 

do mérito. INTIME-SE. APÓS, CERTIFICA-SE E FAÇAM OS AUTOS 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001551-67.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001551-67.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA VISTOS, 

Trata-se de uma Ação de Busca e Apreensão proposta por BV. 

FINANCEIRA S.A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de FRANCIELY DE ALMEIDA SOUZA. A parte autora requer a extinção do 

processo tendo em vista o pagamento (Id 27829788). É a síntese. Decido. 

Considerando que a requerente realizou o pagamento da divida que 

ensejou na presente demanda, a autora requer a extinção do feito face do 

pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo assim, com 

fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença a 

presente ação de busca e apreensão, em face ao cumprimento da 

obrigação. Das custas a metade para as partes. P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001607-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL MARINO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001607-03.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ODENIL MARINO 

SALES VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por BANCO J. SAFRA S.A em face de ODENIL MARINO SALES. 

As partes compuseram e postulam a homologação do mesmo na (Id 

28071066). É o relatório. Decido. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. Desta forma, o 

acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará 

como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. A livre manifestação da 

vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo 

julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo 

nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto 

formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo. Desta forma, 

verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de (Id 

28071066), consequentemente determino a suspensão do feito até seu 

cumprimento nos termos do art.921, I do CPC. Sem custas, nos termos do 

art. 90, §3° do CPC. Após, finda o prazo de cumprimento do referido 

acordo, Intime-se a parte autora para prestar informações acerca do 

cumprimento, SENDO POSITIVO O CUMPRIMENTO DO ACORDO, Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Sendo negativo, intime-se a parte autora 

para o que entender de direito. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001849-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILSON DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001849-59.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ONILSON DIAS FERREIRA VISTOS, Trata-se de uma Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de ONILSON DIAS FERREIRA. A parte autora 

requer a extinção do processo tendo em vista o pagamento (Id 25508188). 

É a síntese. Decido. Considerando que a requerente realizou o pagamento 

da divida que ensejou na presente demanda, a autora requer a extinção 

do feito face do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação de busca e apreensão, em face ao 

cumprimento da obrigação. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001815-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA SILVA (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Joacy Soares Da Silva (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001815-84.2019.8.11.0028. 

INVENTARIANTE: ELISANGELA FERNANDA DE ALMEIDA COSTA SILVA 

INVENTARIADO: JOACY SOARES DA SILVA VISTOS, Trata-se de uma 

AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por Elisangela Fernanda de Almeida 

Costa Silva em face de do “de cujus” Joacy Soares da Silva. A parte 

autora manifestou nos autos postulando pela desistência (Id 26000635). É 

o breve relatório. Decido. Neste sentido, diante do pedido formulado pelo 

autor, em face à desistência, observa-se que o mesmo merece 

acolhimento. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência 

proposto pessoalmente pela parte autora, com fundamento no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente 

sentença. Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-95.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000648-95.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:NILMA LIMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 08/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-80.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MARIANA MENDES DOS SANTOS E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000649-80.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JACKELINE 

MARIANA MENDES DOS SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 08/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001920-61.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.082,29; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 27 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013983-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME IRENI DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste acerca da petição id. 31523881.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-29.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente requereu 

gratuidade das custas. Certifico finalmente, que impulsiono os autos para 

que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos pra que a autora manifeste 

acerca da petição id. 31540710.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017098-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8017098-33.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a 

parte recorrente comprovou nos autos recolhimento da custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 27 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILMA VICENCIA ROMERO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 30/10/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILMA VICENCIA ROMERO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001743-97.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.143,36; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, que o Recurso Inominado 

foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente 

requereu gratuidade das custas. Certifico finalmente, que impulsiono os 

autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais. 

POCONÉ, 27 de abril de 2020 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-67.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000447-67.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 597.630,65 ESPÉCIE: 

[Corretagem]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S.A. Endereço: RUA JOSÉ GERALDO FERREIRA, 105, 

NOTRE DAME, CAMPINAS - SP - CEP: 13092-807 POLO PASSIVO: Nome: 

JOAO LUIS DO NASCIMENTO, Endereço: Fazenda Adriana, s/n, proximo 

Fazenda Adriana, Rural, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO AUTOR para que se manifeste 

acerca da certidão da Oficial de Justiça (ID-29614092) ( documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado). PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49898 Nr: 2397-31.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior Stringari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do ACUSADO, por seu advogado, à 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal, estando a disposição 

na Secretaria da Vara, a mídia com gravação dos depoimentos na fase da 

instrução.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-35.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SARA VAZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000475-35.2019.8.11.0019 Assunto: [Seguro] 

Autor: SARA VAZ DE LIMA Requerido: SEGURADORA LIDER DO 
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CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por SARA VAZ DE LIMA em face de 

Seguradora Lider dos Seguros DPVAT S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Decisão de id 27891947, que determinou a emenda 

à inicial, a fim de que a parte autora apresentasse documento que 

comprovasse o prévio ingresso na via administrativa. A parte autora 

apresentou o documento faltante emendando a petição inicial no id 

29815672. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

legais. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial e sua emenda. Desde já, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, tendo em vista que segundo consta dos 

autos, o autora não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo 

com o artigo 98 do CPC. Considerando que a Conciliadora Judicial pode e 

deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara e do Juizado 

Especial, consoante o Provimento 77/2008/CGJ/MT c/c Lei 9.099/95, 

DETERMINO que a Secretaria encaminhe os autos ao Conciliador Judicial, a 

fim de que designe data para audiência, de acordo com sua pauta. Cite-se 

a ré para comparecer à audiência, ocasião em que poderá defender-se, 

desde que pôr intermédio de Advogado, ficando ciente de que, não 

comparecendo e não se representando por proposto com poderes para 

transigir (art. 334, § 10º, do CPC), ou não se defendendo, inclusive por 

não ter Advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo contrário se resultar, da prova dos autos. Não 

obtida a conciliação, oferecerá a ré, contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a audiência. Incumbe a ré alegar, 

na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e 

de direito com que impugna o pedido do autor (art. 336, CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 24 de abril de 2020. RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-48.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JUELG OAB - MT14773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000500-48.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Revogação/Anulação de multa ambiental] Autor: G.L CONFINAMENTO DE 

BOVINOS LTDA Requerido: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA Vistos. Os autos foram remetidos à conclusão, 

noticiando a existência de recursos de Agravo de Instrumento interpostos 

pela parte requerida. Sendo assim, nos termos do artigo 1.018, §1º, do 

Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão agravada, pelas razões 

fáticas e jurídicas que a embasaram. No mais, considerando que foi 

indeferida a medida liminar recursal vindicada, DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público, conforme determinado na decisão de id 28632857. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 24 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-83.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000045-83.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] Autor: 

GILBERTO RODRIGUES Requerido: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência do 

NCPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 

1.010 § 3º do CPC). Já apresentada as contrarrazões pela parte apelada, 

remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região. Intimem-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 27 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-71.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PINHEIRO GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000104-71.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] Autor: 

LUCIANO PINHEIRO GODINHO Requerido: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Recurso de apelação, proposta na vigência do 

NCPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 

1.010 § 3º do CPC). Já apresentada as contrarrazões pela parte apelada, 

remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região. Intimem-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 27 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-34.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo: 1000391-34.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: 

ILDA COSTA DOS SANTOS EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de processo em 

fase de cumprimento da sentença provisório proposta por ILDA COSTA 

DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Decisão de id 25160908 

recebeu o presente cumprimento de sentença. A parte exequente 

comunicou na petição de id 28536703, o cumprimento integral da 

execução provisória pela parte executada, sendo implantado o benefício 

requerido. É o relatório. 2. Fundamentação À evidência, nos termos do art. 

924, II, do CPC/15, a execução se extingue quando a obrigação for 

satisfeita em sua integralidade. Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do 

mesmo Diploma Legal, que a extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. Tendo em vista a informação prestada pela parte exequente 

na petição de id 28536703, tem-se como imperioso o reconhecimento de 

extinção do feito pela satisfação da obrigação. 3. Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15. 

Ademais, translade cópia integral do presente feito para a ação principal 

n.º 1712-92.2017.811.0019 – Cód. 36265. Deixo de fixar condenação a 

título de honorários e custas processuais, ante o cumprimento voluntário 

da condenação. Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao 

ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de praxe. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 24 de abril 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010090-32.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DESPACHO Numero do 

Processo: 8010090-32.2016.8.11.0019 EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS 

LUNA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. À vista de tudo 

que dos autos consta, initme-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010090-32.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 8010090-32.2016.8.11.0019 Valor da causa: R$ 15.859,68 

ESPÉCIE: [Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: MARCIA DE 

CAMPOS LUNA, Endereço: Rua SAO GERALDO, 450-S, CENTRO, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO, Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se manifestar acerca 

das petições (ID 31464826 e 31554274) documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. PORTO DOS GAÚCHOS, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000649-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO AUGUSTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE SOUZA MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000649-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ONIVALDO AUGUSTO FERREIRA REU: JOEL DE SOUZA 

MEDEIROS Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000649-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO AUGUSTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE SOUZA MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000649-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ONIVALDO AUGUSTO FERREIRA REU: JOEL DE SOUZA 

MEDEIROS Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000649-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO AUGUSTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE SOUZA MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000649-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ONIVALDO AUGUSTO FERREIRA REU: JOEL DE SOUZA 

MEDEIROS Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000849-28.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUSA BERNARDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado expedido nestes autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 
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de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001708-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. -. P. A. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. B. (REU)

L. M. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001708-44.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE REU: LOURIVAL 

MARTINS ARAUJO, GENEBALDO JOSE BARROS Vistos, etc. Trata-se de 

ação civil pública de ressarcimento ao erário público com pedido liminar de 

indisponibilidade de bens proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face do LOURIVAL MARTINS ARAÚJO e 

GENEBALDO JOSÉ BARROS, todos devidamente qualificados. Após 

regular trâmite processual, sobreveio a decisão que recebeu a petição 

inicial e indeferiu o pedido para desbloqueio de valores na conta bancária 

do requerido Genebaldo José de Barros (fls. 553/554). Na sequência, o 

réu Genebaldo ajuizou embargos de declaração alegando omissão na 

decisão que recebeu a inicial acerca da ilegitimidade ativa do Ministério 

Público e a ocorrência da prescrição, subsidiariamente, requereu o 

desbloqueio dos bens que ultrapassem o valor de R$ 49.383,51. Juntou 

cópia de matrículas do imóvel em nome do requerido (fls. 559/584). 

Certificada a tempestividade à fl. 585. Às fls. 588/596, o Cartório de 

Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT 

informou a anotação de indisponibilidade em nome do Sr. Genebaldo e 

comunicou a inexistência de imóveis em nome do Sr. Lourival Martins 

Araújo. Com vista dos autos, a representante do Ministério Público 

apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, manifestando 

pela sua rejeição, bem como requereu a avaliação do bem imóvel 

mencionado pelo requerido Genebaldo José de Barros (fls. 608/611). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Conheço dos 

embargos em razão da tempestividade. Inicialmente, sabe-se que os 

aclaratórios são ferramentas processuais ofertadas às partes para 

impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do 

CPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando 

que pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados. Sendo 

assim, tem-se que os aclaratórios não se prestam, como via processual, 

para rediscussão do mérito da causa, podendo ser admitido o caráter 

infringente, excepcionalmente, nas hipóteses em que a modificação se 

impõe para sanar os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão. No 

caso em tela, em que pese estarem os Embargos embasados em 

hipóteses legais de cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam 

para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o embargante 

pretende, na verdade, o reexame do mérito da causa, com a 

desconstituição do ato decisório proferido, o que refoge do âmbito da 

abrangência recursal, diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil. Sobre a questão, ressalta-se que a presente ação civil 

pública não versa sobre matéria previdenciária acerca dos direitos 

individuais disponíveis dos segurados e sim do prejuízo causado ao erário 

em razão do pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento das 

contribuições previdenciárias do município. Nesse contexto, os embargos 

de declaração objetivam, exclusivamente, rever decisões que apresentam 

falhas ou vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, 

a fim de garantir a harmonia lógica, inteireza e a clareza da decisão 

embargada, não sendo meio hábil ao reexame do julgado, de modo que, 

não verificada qualquer das situações retromencionadas, a sua rejeição é 

medida que se impõe. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE 

JULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. 

Embargos de Declaração tem por objeto sanar omissão, obscuridade ou 

contradição verificados no referido acórdão embargado. A rediscussão 

de matéria não encontra amparo pela utilização de Embargos de 

Declaração." (TJMT - ED 16761/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

24/03/2017). Por fim, consoante dicção do artigo 1.025 do novo Diploma 

Processual Civil a mera oposição de embargos de declaração é o 

suficiente para prequestionar a matéria. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no art. 1.022 do CPC, REJEITO os Embargos de Declaração 

opostos pelo requerido GENEBALDO JOSÉ BARROS às fls. 559/584, 

mantendo-se incólume a decisão proferida às fls. 553/554. Outrossim, 

defiro o requerimento ministerial e determino a avaliação do imóvel 

referente à matrícula do CRI apresentada às fls. 581/584. Efetivada a 

avaliação retro, intime-se a parte autora para manifestação. No mais, 

providencie a citação nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000668-90.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA BORGES DE REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000668-90.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO REQUERIDO: MARISA 

BORGES DE REZENDE Vistos, etc. Diante da juntada retro, devolva-se com 

as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000426-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEICAO 2018 GASPAR DOMINGOS LAZARI DEPUTADO FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000426-68.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA REU: ELEICAO 

2018 GASPAR DOMINGOS LAZARI DEPUTADO FEDERAL Vistos, etc. 

Diante da não citação da parte requerida, conforme retorno do Ar anexado 

aos autos, manifeste-se a autora no prazo de 10 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001613-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS OAB - 973.063.631-15 

(REPRESENTANTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. V. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001613-14.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: G. D. S. V. REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA PINTO 

DOS SANTOS EXECUTADO: FRANCISCO SANTOS VIANA Vistos, etc. 

Diante dos comprovantes anexados no ID n. 26024925, bem como da 

derradeira manifestação ministerial, intime-se o advogado nomeado- para 

se manifestar se houve adimplemento da verba alimentar, no prazo de 05 

dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 87422 Nr: 7740-53.2017.811.0059
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 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMFdS, EVFds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para declarar que PAULO LUAN DA SILVA BRITO é o pai biológico de 

EMILY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA.

Ao mesmo tempo, CONDENO o requerido ao pagamento mensal de pensão 

alimentícia, devida à filha, que fixo em 30% do salário mínimo, a ser 

depositado até o dia 10 de cada mês, na conta bancária informada no item 

“e” da exordial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 90642 Nr: 9636-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - OAB:8.954, 

TATIANE ADORNO BENTO - OAB:25195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 97872 Nr: 1419-65.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPADN, SMdEdPAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Vistos, etc.

 Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000597-59.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Vistos, 

etc. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de agosto de 2020, às 15h00 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo 

ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no 

mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos 

deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados 

ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 

10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 

334, CPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do 

prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do 

art. 335 do CPC. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000143-11.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENA PAIXAO FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000143-11.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: SIRLENA PAIXAO FAUSTINO DOS SANTOS Vistos, etc. 

Defiro o requerimento ministerial. Assim, oficie-se à Caixa Econômica 

Federal, solicitando informações de saldos existentes em contas de 

titularidade do falecido Wesley Batista Braga. Outrossim, intime-se a parte 

autora para, em 15 dias, providenciar o necessário ao prosseguimento do 

feito, devendo juntar cópia da certidão dos dependentes do “de cujus” e 

informar acerca de eventuais bens a inventariar. Com as informações, 

abra-se nova vista ao MPE e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER JULIAN SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000763-57.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): FAGNER JULIAN SILVA OLIVEIRA REU: BANCO GMAC S.A. 

Vistos, etc. FAGNER JULIAN DA SILVA OLIVEIRA, por meio de advogado 

constituído, ajuizou demanda em face de BANCO GMAC S.A., que 

resolveu nominar de AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 

539 E RESP REPETITIVO 1.388.972/SC – TODOS DO STJ C/C REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM ONEROSIDADE EXCESSIVA E 

TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA O DEPÓSITO JUDICIAL 

DOINCONTROVERSO. Juntou os documentos de fls. 48/60. Determinada a 

complementação da inicial para comprovar a real impossibilidade de a 

parte autora arcar com as custas processuais, juntou a petição de fls. 

62/67, reiterando o pedido para concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, juntando cópias de recibos de pró-labore e a página da 

Receita Federal referente a ausência de entrega de declaração de imposto 

de renda no exercício de 2018. Os autos retornaram conclusos. É o relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o autor comprovou ser 

empresário, proprietário de estabelecimento, e contratou com o banco 

requerido uma Cédula de Crédito Bancário, firmada em 20 de julho de 

2018, para aquisição de um veículo Chevrolet/Onix, sendo financiada a 

quantia de R$ 26.791,28, constando o valor do bem em R$ 42.290,00, 

onde foi efetivada a entrada de R$ 17.350,00, com 48 prestações de R$ 

795,17, instrumento contratual que pretende questionar no presente 

processo. Depreende-se, ainda, pelo seu extrato de movimentação 

bancária perante à Cooperativa de Crédito do Araguaia e Xingú (fls. 

52/55), valores consideráveis de gastos financeiros. Ademais, os recibos 

derradeiramente juntados de pró-labore não comprovam que o autor 

aufere apenas o mencionado rendimento. Com essas considerações, 
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vislumbro que não se enquadra como beneficiário da assistência judiciária, 

ressaltando que a declaração de hipossuficiência, por si só, tem 

presunção relativa do estado de miserabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO 

RELATIVADA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – 

REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a 

concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples 

declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Tal presunção 

é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a 

inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar 

elementos que infirmem a hipossuficiência. 3. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. 4. Decisão monocrática mantida” (AgR35434/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016). Ante o exposto, indefiro a 

gratuidade requerida e determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, pagar as 

custas e despesas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição 

do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do CPC). Por fim, insta frisar que, 

conforme o caso, desde que a parte comprove a impossibilidade de arcar 

com as custas processuais em parcela única, o §6º, do art. 98, do CPC, 

prevê a possibilidade de parcelamento. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000849-28.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUSA BERNARDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000849-28.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: LEANDRO DE SOUSA BERNARDES Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de LEANDRO DE SOUSA BERNARDES, devidamente 

qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte 

bem: MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CB 250F TWISTER, 

CHASSI N.º 9C2MC4400HR018509, ANO DE FABRICAÇÃO 2017 E 

MODELO 2017, COR PRETA, PLACA QCX8144, RENAVAM 01153271645. 

Argumenta a parte autora que concedeu ao requerido um financiamento 

no valor de R$ 12.962,33 (doze mil novecentos e sessenta e dois reais e 

trinta e três centavos) por meio de um contrato de financiamento, 

garantido por alienação fiduciária, para ser restituído por meio de 60 

(sessenta) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 306, 02. 

Ocorre que a parte requerida encontra-se inadimplente desde 14.01.2019, 

sendo o total para purgação da mora em R$ 11.897,35. Não obstante as 

tentativas amigáveis solicitando a devolução do bem em troca da quitação 

do débito, a requerente não obteve a satisfação do seu direito, não 

restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial, 

vieram documentos. Em seguida, foi juntado o recolhimento das custas 

judiciais. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015 a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido liminar 

merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) 

da parte requerida por meio da efetivação de notificação extrajudicial 

pessoal (fl. 41). Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do 

deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo 

receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo 

perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do CPC, 

a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente a 

notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e 

Apreensão do VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CB 

250F TWISTER, CHASSI N.º 9C2MC4400HR018509, ANO DE FABRICAÇÃO 

2017 E MODELO 2017, COR PRETA, PLACA QCX8144, RENAVAM 

01153271645, descrito no contrato juntado ao feito. Deposite-o em mãos 

da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de 

compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de 

conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) 

nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC. 

No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 

de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 

27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000477-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000477-16.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Tiago da Silva Machado em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Foi determinada a citação do 

executado, para, caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 

14295855). O executado não se opôs ao valor apurado na execução (ID 

n. 14465039) Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 

20/2020-CM, de 01 de abril de 2020, determino a remessa dos documentos 

necessários à Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de 

liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000546-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000546-48.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: NELTON SCHWINGEL EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título judicial 

proposta por Nelton Schwingel em face do Estado do Mato Grosso, 

devidamente qualificados. Foi determinada a citação do executado, para, 

caso queira, opor embargos em 30(trinta) dias (ID 14157657). O 

executado não se opôs ao valor apurado na execução (ID n. 14362326) 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o 

acima relatado, bem como o teor do Provimento n. 20/2020-CM, de 01 de 
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abril de 2020, determino a remessa dos documentos necessários à 

Contadoria Judicial desta comarca, para cálculo de liquidação do débito. 

Com a vinda, expeça-se o RPV em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002297-36.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDINA GARCIA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JUNIOR SILVA REZENDE (EXECUTADO)

DIENI MARCOS SILVA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002297-36.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LEOPOLDINA GARCIA NOGUEIRA EXECUTADO: DIENI 

MARCOS SILVA REZENDE, FLAVIO JUNIOR SILVA REZENDE Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

LEOPOLDINA GARCIA NOGUEIRA, em face de DIENI MARCOS SILVA 

REZENDE e FLAVIO JUNIOR SILVA REZENDE, todos qualificados nos 

autos. Foi determinada a emenda a inicial para que a exequente 

comprovasse a real impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

ocasião em que pleiteou pelo parcelamento das custas judiciais. Pois bem. 

Diante das ponderações trazidas pela parte exequente, bem como do 

valor da causa, verifica-se a impossibilidade da parte em arcar com 

pagamento do valor integral das custas processuais. Sendo assim, nos 

termos do §6º, do art. 98, do CPC, defiro o pedido de parcelamento das 

custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais. Condiciono o recebimento 

da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001665-10.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA 

AVELAR REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me 

vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA TEIXEIRA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000315-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARGARIDA TEIXEIRA DA 

SILVA CASTRO REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE 

CANABRAVA DO NORTE Vistos em regime de exceção. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA TEIXEIRA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000315-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARGARIDA TEIXEIRA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 808 de 935



SILVA CASTRO REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE 

CANABRAVA DO NORTE Vistos em regime de exceção. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002332-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRONEI PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002332-93.2019.8.11.0059. INTERESSADO: ADEMIR JOSE DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, MI 

SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME, PRONEI PROMOTORA DE 

NEGOCIOS LTDA - ME Vistos em regime de exceção. Analisando o teor do 

petitório de ID 31161045, tenho que se trata de pedido de reconsideração 

da sentença de ID 31100617. É certa a inexistência jurídica de “pedido de 

reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura 

oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. 

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a 

adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a modificação 

de decisão judicial. Isto posto, de acordo com as considerações supra, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal 

como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra os termos da decisão 

citada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT para Porto Alegre do 

Norte/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001523-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

O prazo para impugnar é de 15 (quinze) dias, a partir do término do prazo 

para apresentação da defesa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-45.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON CANTUARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000380-45.2020.8.11.0059. REQUERENTE: GUIBSON CANTUARIA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA DECISÃO GUIBSON CANTUARIA DA SILVA ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Aduziu o autor que é proprietário da motocicleta, 

Honda CG 150, Titan-EX, Mix/Flex, vermelha, Ano 2011/2012, chassi Nº 

9C2KC1660CR509425, PLACA NUA-4561, informou ainda a existência de 

demanda judicial, junto a 1ª vara cível desta comarca da qual tomou o 

número 000534-56.2015.8.11.0059 – Código 55229 em que a requerida 

propôs Ação de Busca e Apreensão cujo objeto do litígio é a citada 

motocicleta. Noticiou ainda que houve apreensão do veículo do mesmo, 

que efetuou o pagamento de quitação da motocicleta e a consequente 

devolução da mesma entretanto por ocasião da devolução, observou que 

a motocicleta estava danificada recusando o recebimento da mesma, 

manifestando-se quanto a essa situação naquelas autos 

(000534-56.2015.8.11.0059). Dessa forma, entendendo presentes os 

requisitos, requereu a concessão de liminar para que se a requerida 

devolva a motocicleta do requerente em perfeito estado, bem como que a 

requerida se abstenha de incluir o nome do mesmo junto aos serviços de 

proteção ao crédito uma vez que recebera a integralidade do valor. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o artigo 300, do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, observo que nos autos 000534-56.2015.8.11.0059, o objeto do litígio 

é o mesmo deste autos, bem como os pedidos efetuados nestes autos 

são os mesmos cujo o autor fez na contestação que juntou naqueles 

autos, conforme cópia da mesma acostada à exordial, desta forma tenho 

que o pedido liminar não merece prosperar. Ademais, caracterizada a 

conexão, uma vez que ambas as demandas tratam da mesma relação 

jurídica, assim a competência para o processo, julgamento e execução é 

da primeira vara cível desta comarca, pois inviável o trâmite em separado 

das demandas sob pena de decisões conflitantes. Ante o exposto, nos 

termos do que estabelece o § 3º do art. 55, do CPC, RECONHEÇO a figura 

jurídica da CONEXÃO e, por consequência julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito consoante Enunciado 68 – FONAJE e na forma do 

inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Porto Alegre do Norte-MT, 5 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001258-04.2019.8.11.0059. REQUERENTE: BELCHIOR OLIVEIRA DOS 

REIS REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, MAGNETI MARELLI 

SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. 
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Compulsando de modo detido os autos vislumbro que a parte requerida 

apresentou rol de testemunha a ser ouvida em juízo. Sendo assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/07/2020, às 12:00 horas 

de Cuiabá. Por fim, fica intimada a parte autora e a ré para prestar 

depoimento pessoal em juízo. Outrossim, deverão as partes trazer suas 

testemunhas independente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos. ACOLHO a sugestão do r.Juiz Leigo, 

devendo-se expedir o necessário para tanto. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juiza de Direito, em 

regime de exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-28.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002207-28.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

SOUSA REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Tendo em vista o 

indeferimento da justiça gratuita, intima-se a parte autora para no prazo de 

2 dias, juntar aos autos a guia de recolhimento de custas. Ou trazer 

certidão do cartório de registro de imóveis e extrato emitido pelo Detran 

comprovando que não há bens em seu nome. Haja vista ter a autora 

demonstrado que não declara imposto de renda, nem mesmo como isenta. 

Intima-se Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 
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CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 
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Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 
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remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059
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ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)
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LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)
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ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERREIRA DOS REIS (INTERESSADO)

MARINUBIA LIMA MELO (INTERESSADO)

MARGARIDA PERES DA COSTA (INTERESSADO)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA (INTERESSADO)

LOURACI SILVA SOUSA (INTERESSADO)

CELIANA FRANCISCO CIRQUEIRA (INTERESSADO)

JOCERLENE VIEIRA DO VALE (INTERESSADO)

SANDRA MENDES DE SA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001187-02.2019.8.11.0059. INTERESSADO: CELIANA FRANCISCO 

CIRQUEIRA, JOCERLENE VIEIRA DO VALE, LOURACI SILVA SOUSA, 

LUCINEIA BATISTA DA SILVA, MARGARIDA PERES DA COSTA, 

MARINUBIA LIMA MELO, ROSILDA FERREIRA DOS REIS, SANDRA MENDES 

DE SA REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela parte autora, servidores públicos municipais, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CONFRESA, onde postulam pela incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Confresa, com a publicação da Leis 

Complementares nº 021/2005, que dispõe sobre sua restruturação da 

carreira das partes autoras. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 
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REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) . A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão e por consequência 

extinto o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Não incide condenação em custas e honorários (Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

8010057-82.2017.8.11.0059. EMBARGANTE: OI BRASILTELECOM 

EMBARGADA: MARIA JOSE TAVARES DESPACHO Levando-se em 

consideração a possibilidade dos efeitos infringentes dos Embargos de 

Declaração colacionados nos autos, bem como em respeito ao princípio do 

contraditório determino a intimação das partes Embargadas a fim de 

apresentarem suas contrarrazões. PORTO ALEGRE DO NORTE, 16 de 

abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

8010036-43.2016.8.11.0059 REQUERENTE: VALDOMIRO RIBEIRO LIMA 

REQUERIDO: ELN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO 

Defiro o derradeiro pedido e redesigno a solenidade para o dia 01 de 

dezembro de 2017, às 10h30min(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), durante a Semana Nacional da Conciliação. Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-03.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAINE ALVES CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002241-03.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ELIVAINE ALVES CANDIDO 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME, 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME, 

MARIA DELMA SA DE ALENCAR Vistos em regime de exceção. Ante o 

teor da manifestação da parte autora, constante em termo de audiência de 

conciliação DETERMINO que a Secretaria de Vara nomeie um advogado 

para patrocinar os interesses da parte requerente de acordo com lista de 

patronos atuantes em referida Comarca. Arbitro honorários advocatícios 

por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) podendo ser arbitrados 

eventuais honorários posteriormente, de acordo com a atuação. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES RIBEIRO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002242-85.2019.8.11.0059. REQUERENTE: IVANILDES RIBEIRO DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE 

MUTACAO LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, MARIA DELMA 

SA DE ALENCAR Vistos em regime de exceção. Ante o teor da 

manifestação da parte autora, constante em termo de audiência de 

conciliação DETERMINO que a Secretaria de Vara nomeie um advogado 

para patrocinar os interesses da parte requerente de acordo com lista de 

patronos atuantes em referida Comarca. Arbitro honorários advocatícios 

por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) podendo ser arbitrados 

eventuais honorários posteriormente, de acordo com a atuação. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA COSTA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000307-73.2020.8.11.0059. AUTOR: IRACEMA DA COSTA MORAES REU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc, Considerando as normas estabelecidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18/03/2020, do Tribunal de Justiça que 

estabeleceu a suspensão da realização de audiências não urgentes, 

determino que seja redesignada a audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. Intimem-se, as partes 

para comparecerem ao ato conciliatório, devendo constar no mandado de 

citação, todas as advertências legais. Caso não haja acordo, a requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON BURMESTEV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002448-02.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JOSE NILTON BURMESTEV Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ARRUDA AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002439-40.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ILDA ARRUDA AZEVEDO Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002398-73.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ADEMIR JOSE DA COSTA Intime-se a parte reclamante para 

no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOUZA GALVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002424-71.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ELISANGELA SOUZA GALVAO Intime-se a parte reclamante 

para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da 

parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo 

endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste 

juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do 

Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-34.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002420-34.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: DIVINA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002428-11.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: FERNANDA REIGIEL DOS SANTOS Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de 

novo endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta 

deste juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão 

inicial. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto 

Alegre do Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002416-94.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: CLOVIS DE MATOS Intime-se a parte reclamante para no 

prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da parte 

reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo endereço, 

redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste juizado, 

após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial. Decorrido 

o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do Norte-MT, 15 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-07.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAN MAEYMA TAPIRAPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 

ALVAN MAE`YMA TAPIRAPE, brasileiro(a), solteiro, autônomo, portador 

do RG n.º 2699090-1 SSP-MT, CPF n.º 703.585.951-93, residente e 

domiciliada rua paraense, s/n n.º 1210, Bairro Centro, Porto Alegre do 

Norte-MT, CEP: 78.655-000, por seu procurador que a presente 

subscrevem, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 

propor a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS com 

fundamento jurídico nos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro; art. 5º, 

V e X da Constituição Federal/88 e demais dispositivos legais pertinentes, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

00.864.214/0001-06, estabelecida na Rua Manoel Santos Coimbra, nº 184, 

bairro Bandeirantes, CEP 78010-900 – Cuiabá – MT, na pessoa de seu 

representante legal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: DOS 

FATOS: DO APAGÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT: O Requerente é consumidor dos serviços da 

Requerida, titular da Unidade Consumidora n.º 6/1225734-1, conforme se 

infere da fatura que segue colacionada. No mes de fevereiro/2015, 

outubro/2017 e fevereiro/2019, no município de Porto Alegre do Norte, 

passou por um grandes APAGÕES de energia, mais de 54 horas 

(cinqüenta e quatro) horas, onde a cidade praticamente parou, já que os 

estabelecimentos ficaram impossibilitados de atender a população, vez 

que necessitam da energia para funcionar. O PRIMEIRO APAGÃO ocorreu 

no mes de fevereiro de 2015, onde todos os moradores deste município 

ficaram sem energia elétrica por um período de mais de 12 horas. O 

SEGUNDO APAGÃO ocorreu no dia outubro/2017 onde todos os 

moradores deste município ficaram sem energia elétrica por um período de 

mais de 20 horas. O TERCEIRO APAGÃO ocorreu no dia fevereiro/2019, 

onde todos os moradores deste município ficaram sem energia elétrica por 

um período mais de 22 horas. No total, foram cerca de 54 (cinquenta e 

quatro) horas sem energia elétrica, para desespero da população. O 

apagão elétrico atingiu todo o município de Porto Alegre do Norte – Mato 

Grosso e região, todas as unidades consumidoras ficaram sem energia 

elétrica, todos habitantes, ficaram sem enrgia elétrica em suas casas e 

comércio, ocasionando revolta de toda população, como mostra os meios 

de comunicação, tendo em vista a falta de atenção, respeito e total 

descaso para com os consumidores, como junta documentos da mídia em 

(anexo). Assim, os órgãos públicos fecharam as portas, os postos de 

gasolina ficaram sem funcionar, laticínios perderam toda a produção, 

supermercados e a população perderam os alimentos refrigerados, dentre 

outros inúmeros prejuízos. Excelência, exemplo da cidade de PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT, a cidade de Poconé, passou por situação 

identica, que Diante dessa problemática e da dimensão do problema, 

ajuizou-se Ação Civil Pública n.º 1237-17.2014.811.0028, Código n.º 

98457, perante aquela Comarca, que foi julgada procedente no dia 

10/12/2015, pelo Magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela, para 

condenar a Requerida no pagamento de indenização por dano moral in 

verbis: “(...)para o fim de condenar a indenizar todos consumidores de 

seus serviços de energia elétrica da Cidade de Poconé/MT pelos danos 

materiais e morais sofridos no período de 07, 08, 11 e 12 de maio de 2013 

em decorrência das diversas falhas na sua prestação. COM URGÊNCIA, 

comunique-se a ANEEL acerca do teor desta Sentença.” Grifamos. DOS 

PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO (A) AUTOR (A): Diante do Apagão, o (a) 

Requerente passou intenso calor e sofreu também com os pernilongos, em 

uma cidade em que o calor é insuportável. Não pôde utilizar-se do 

ventilador, do ar condicionado, produtos pereceram na geladeira, enfim, 

não pôde utilizar- se de seus eletrodomésticos/eletrônicos, tanto para o 

trabalho, para o lazer, ou para o desempenho de qualquer atividade. 

Frise-se Excelência, que não se trata de breve interrupção do serviço, de 

mero aborrecimento, mas de cerca de 54 (cinquenta e quatro) horas sem 

energia, onde a falha na prestação do serviço é evidente, sendo certo que 

a suspensão de serviço essencial sem maiores explicações e sem 

previsão de restabelecimento, geraram aborrecimentos e transtornos que 

superam as chateações cotidianas, gerando inclusive, prejuízo material. 

Indiscutivelmente o consumidor tem direito ao fornecimento regular de 

energia elétrica, devendo a concessionária primar pela qualidade da 

prestação do serviço posto à disposição daquela. Reconhecidas as falhas 

que causaram interrupção do serviço público essencial, o Autor busca 

abrigo do Poder Judiciário, no sentido de ser indenizado ao menos pelos 

danos morais causados. A indenização, neste caso, tem uma função 

pedagógica, a fim de se evitar novas violações ao direito do consumidor, e 

que a Requerida faça suas manutenções necessárias e frenquentes, 

evitando fato desse tipo. DO DIREITO: DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS: 

Serviços essenciais são aqueles necessários para a sobrevivência digna 

do indivíduo. O Código de Defesa do Consumidor, destacando seu Capítulo 

IV para tratamento "Da Qualidade de Produtos e Serviços, DaPrevenção e 

Reparação dos Danos", estatui em seu artigo 22, expressamente: “Art. 22. 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema 

da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. A Requerida é concessionária de 

serviço público no fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se, de 

tal forma, nas normas constitucionais dos artigos 37, § 6º, e 175, da 

Constituição Federal. Logo, a sua responsabilidade por prejuízos 

causados em decorrência da execução do serviço público é objetiva. 

Assim, tem o dever de prestar o serviço contínuo e ininterrupto aos 

usuários, de forma adequada, conforme dispõem os artigos 6º, parágrafo 

1º da Lei n.º 8.987/95 e 22 da Lei n.º 8.078/90, incluindo, evidentemente, 

restabelecer, em espaço de tempo razoável, a energia interrompida, 

inclusive, através de equipe de pronto atendimento, fiscalizando a correta 

manutenção no sistema, evitando os denominados “apagões”. A falha na 
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prestação do serviço restou devidamente caracterizada, uma vez que não 

se justifica que um consumidor, que cumpre com a sua contraprestação 

na relação comercial, padeça com a prestação descontinuada do serviço. 

Nessa seara, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que 

o fornecedor de serviços responde,independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade 

é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). O nexo de causalidade está devidamente 

comprovado, posto que o dano demonstrado está relacionado com o 

comportamento do agente, que deixou o (a) Autor (a) sem energia elétrica 

por cerca de mais de 54 (cinquenta e quatro) horas, causando-lhe dano 

moral e material de toda ordem. A responsabilidade pelo dimensionamento 

da capacidade de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária, 

de maneira que a deficiente distribuição de energia lhe deve ser imputada. 

Assim, configurada a responsabilidade objetiva de indenizar o dano, na 

forma d art. 14 do CDC, como corolário da teoria do risco do 

empreendimento, sendo inquestionáveis os transtornos psicológicos 

decorrentes da sustação de um serviço de caráter essencial, a 

configurar, com clareza mediana, o dano moral. Não se descura, também, 

que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos 

danos que vier a causar aos seus consumidores deve ser analisada com 

base na teoria do risco administrativo. Assim, responde aconcessionária 

independentemente da configuração de culpa, sendo necessário, tão- 

somente, a comprovação do dano e do nexo de causalidade. DO DANO 

MORAL: Devido à falta de energia por cerca de 54 h (cinquenta e quatro) 

horas, o (a) Autor (a) sofreu dano moral de toda ordem, consistente em 

aborrecimento, mágoa, sofrimento e prejuízos pela falta de utilização de 

equipamentos indispensáveis ao seu trabalho, lazer e realização de todo e 

qualquer serviço. Ainda mais Excelência, em um município onde faz calor 

excessivo, além de pernilongos, e assim, as pessoas têm cada vez mais 

buscado o conforto e a comodidade e, com certeza, a falta de energia e, 

consequentemente, a não climatização do ambiente, a falta de condições 

para trabalhar, a falta de lazer e a impossibilidade de utilizar-se de 

eletrônicos e eletrodomésticos, excluindo-se os prejuízos materiais, certo 

que o inadimplemento contratual extrapolou a esfera do mero dissabor, 

atingindo o (a) Autor (A) em valores comuns: sua respeitabilidade, sua 

segurança jurídica, domiciliar, com relação aos utensílios domésticos, com 

relação à conservação de alimentos, causando angústias e aflições de 

toda ordem. Note-se que o dano moral alegado, enquadra-se na teoria do 

damnum in re ipsa, e mesmo que não houvesse o reconhecimento do 

defeito do serviço pela concessionária, o simples fato da violação 

(interrupção do serviço) já seria suficiente para a responsabilização da 

Requerida, ante as disposições do art. 14 do CDC – responsabilidade 

objetiva. Frise-se Excelência, que não se trata de breve interrupção do 

serviço, mas de quase 54 (cinquenta e quatro) horas sem energia, onde a 

falha na prestação do serviço é evidente, não havendo que se falar em 

mero aborrecimento, sendo certo que a suspensão de serviço essencial 

sem maiores explicações e sem previsão de restabelecimento, geraram 

aborrecimentos e transtornos que superam as chateações cotidianas, 

gerando inclusive, prejuízo material. Nada foi informado à população, que 

ficou desesperada ante a falta de energia elétrica, e sabedora da 

gravidade do problema, a Requerida providenciou imediatamente uma 

gravação em seu call center, deixando a população ainda mais indignada, 

já que a gravação nada informava acerca do restabelecimento, uma total 

falta de consideração para o consumidor que paga as suas contas e 

necessita do serviço de qualidade e ininterrupto. Nesse sentido as 

decisões dos nossos Tribunais, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO 

DO CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENNTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA CAUSADO POR APAGÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, ULTRAPASSANDO O PRAZO 

RAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NEGADO 

SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RAC n.º 0051391-09.2012.8.19.0021, 

TJRJ, Relator Des. Fernando Antonio de Almeida, 27ª Câmara, j. 

25/10/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO (APAGÃO). EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL PARA 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. Configura falha na prestação 

do serviço a suspensão do fornecimento de serviço essencial, por 

excessivo período de tempo e em razão da deficiência operacional. Prova 

nos autos que demonstram a verossimilhança da alegação. Majoração do 

valor indenizatório. Conhecimento e desprovimento do primeiro recurso e 

provimento do segundo.” (RAC n.º 1034385-63.2011.8.19.0002, TJRJ, 

Relator Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 25/10/2013). DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO: O valor da indenização por dano moral deve atuar como 

uma sanção que possa inibir a ofensora na repetição do ato abusivo e 

atenuar os efeitos negativos causados na vida dos ofendidos, que foram 

gravíssimos, levando-se sempre em consideração, as condições objetiva 

e subjetiva das partes, garantindo-se o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Nobre Julgador, frise-se que a 

Requerida é empresa de grande porte, e tratando-se de uma empresa que 

não toma as devidas cautelas, sendo reiteradamente reincidente e face o 

seu gigantesco patrimônio, a quantificação da indenização deverá se 

pautar em tais critérios, para que o valor arbitrado por Vossa Excelência 

iniba a prática ilegal de tais atos e a Requerida tome as cautelas 

necessárias. Assim, o valor deve ser significativo, para que não passe 

despercebido, coibindo a conduta negligente da Requerida, que na ânsia 

desenfreada de lucro, mantém uma conduta negligente, lesando pessoas 

idôneas, e diante disso, requer a título de indenização por danos morais, a 

importância de R$ 19.960,00 (dezenove mil e nocentos e sessenta), sendo 

que com isso, proporciona-se ao (à) Autor (a), satisfação na justa medida 

do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em 

contrapartida, no causador do mal (Requerida), impacto bastante para 

dissuadi-la de igual e novo atentado. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: 

Em respeito ao Princípio da Vulnerabilidade previsto no artigo 4º, inciso I, 

da Lei n.º 8.078/90, bem como o da Hipossuficiência do Autor frente à 

Requerida, é salutar a proteção ao consumidor na questão da prova. 

Presente a verossimilhança da alegação e demais requisitos alhures 

mencionados é louvável a concessão do pedido de inversão do ônus da 

prova. Deve ser aplicado o Princípio Constitucional da Isonomia, pois o 

consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável da 

relação de consumo (CDC 4º, I), tem de ser tratado de forma diferente, a 

fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. Logo, o (a) Requerente protesta pela inversão do ônus da 

prova, referente aos pedidos pleiteados, estando dessa forma coibindo 

futuros abusos perante outros consumidores e compensando de forma 

justa o dano moral experimentado pelo (a) Requerente. DO PEDIDO: Diante 

do exposto, requer a Vossa Excelência: 1 – A TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 

DA PRESENTE AÇÃO, com espeque no Estatuto do Idoso por tratar-se de 

parte com mais de 60 (sessenta) anos, e tratamento prioritário; 2 – A 

citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

declinado, para que tome conhecimento da presente ação, e compareça à 

Audiência Conciliatória em data e hora que Vossa Excelência designar, e 

para querendo, contestar a presente, sob pena de revelia e confissão; 3 – 

A inversão do ônus da prova, face a hipossuficiência do (a) Autor (a) 

frente à Requerida, nos termos do Artigo 6º inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor; 4 – Seja a presente ação julgada PROCEDENTE, 

para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, 

no importe 20 salários mínimos (dezenove mil e novecentos e sessenta 

reais), ao (à) Autor (a), e pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios; 5 – Em caso de recurso, condenar a Requerida 

em todos os ônus da sucumbência, especialmente honorários 

advocatícios; 6 – Que todas as intimações dêem-se exclusivamente em 

nome do patrono, sob pena de nulidade. 7 – Protesta provar o alegado, por 

todo o gênero de provas em direito admitidas, especialmente pelo 

depoimento pessoal do Representante Legal da Requerida, prova 

testemunhal, juntada de documentos e outros que se fizerem necessários 

à comprovação dos fatos, consoante art. 332 do Código de Processo Civil; 

8 – Os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o Requerente pobre na 

foram da Lei; Dá à causa, o valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil e 

novecentos e sessenta reais). Nestes Termos, Pede Deferimento. Porto 

Alegre do Norte-MT, 05 de abril de 2019. Josimar Vitor Pereira OAB/MT 

19.848/O

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-82.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Numero do Processo: 

8010057-82.2017.8.11.0059 REQUERENTE: MARIA JOSE TAVARES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO MARIA JOSÉ TAVARES ajuizou 

Ação de Reparação por Danos Morais C/C Tutela Provisória de Urgência 

em face de OI MÓVEL S.A., devidamente qualificados nos autos. Aduzindo 

a inserção indevida e entendendo presentes os requisitos, a parte autora 

requereu a concessão de liminar para exclusão/suspensão da 

negativação junto ao SPC/SERASA. É o breve relato. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, a exclusão do 

nome da parte autora dos seus bancos de dados, tão somente, em 

relação aos débitos oriundos do polo passivo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do(a) Requerente para quaisquer bancos de 

dados em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de agosto de 2017, às 16h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso) e REVOGO o agendamento automático da 

solenidade anteriormente marcada. Cite-se a parte requerida, via correio, e 

intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002260-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1002260-09.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ALDO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Após regular trâmite 

processual a parte autora informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da demanda, consoante termo de audiência de 

Conciliação (ID. 31495585 ) Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil 

e Enunciado n. 90 do FONAJE. Sem custas e honorários. Tendo em vista a 

preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito, em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001475-47.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001475-47.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MANOEL ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Inicialmente indefiro o pleito de 

prova testemunhal, eis que totalmente desnecessária para o julgamento da 

lide. Outrossim, quanto ao ponto controvertido alegado de que não ficou 

demonstrado o corte da água, temos no ID 22319818 uma fatura que 

consta “taxa de religação” por via obvia, tem-se que restou incontroverso 

que o autor teve sua água cortada. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE O pedido autoral deverá ser postergado conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR Nestes autos 

a preliminar de inépcia se confunde com o mérito da demanda, por isso se 

analisará junto ao mérito. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos autorais 

são procedentes em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c indenização por danos morais promovida, o autor alega que 

suas contas de água têm ultrapassado o valor de R$ 200,00 mesmo seu 

faturamento médio ser muito abaixo desse montante. Ao final a parte 

autora pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e dos 

faturamentos lançados pela suposta irregularidade, além da condenação 

da requerida a indenização por danos morais. Compulsando os autos 

verifico que a reclamada apresentou contestação aduzindo a legalidade 

da cobrança, não juntou documentos, apenas telas sistêmicas do seu 

próprio software, ao final requereu a improcedência da ação. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que 

a reclamada não justifica a gritante diferença cobrada em relação aos 
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meses passados, isto por que não trouxe aos autos nenhuma prova de 

que a parte autora tenha consumido água a maior. Ou seja, as faturas dos 

meses anteriores são pertinentes à demostrar o verdadeiro consumo do 

requerente. Quanto ao corte vislumbro que o ocorreu conforme se verifica 

da fatura no ID. 22319819, sendo fato incontroverso. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. Por fim, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, declaro a revelia da reclamada e opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR inexigível 

os débito das faturas discutidas na demanda, bem como para que a 

requerida se abstenha da sua cobrança. Devendo considerar as últimas 

faturas (12 meses anteriores) para fazer a média de cobrança dessas 

faturas. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização, ante a 

existência de corte do fornecimento, realizado pela Reclamada ou seus 

prepostos, para tanto fixo a quantia de R$ 2.000,00 mil reais. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto os autos a MM Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. P.R.I.C MATHEUS 

ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de decisão elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito, 

em regime de exceção

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000092-68.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JESSICA SILVA TORRES EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. Considerando a informação do 

cumprimento da obrigação pela parte executada às fls. retro, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

objetivamente nos autos requerendo o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1002293-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1002293-96.2019.8.11.0059 LARISSA DA SILVA CARNEIRO ESTADO DE 

MATO GROSSO CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar em cartório as certidões de nomeação 

originais referentes dos presentes autos.. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX JOSE DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000197-11.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: FELIX JOSE DA 

CONCEICAO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de FELIX JOSÉ 

DA CONCEIÇÃO, ambos devidamente qualificados. Após prolação de 

sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, sendo a parte 

adversa intimada para apresentar contrarrazões (ID 25412784). Na 

sequência, a parte autora apresentou manifestação, aduzindo que as 

partes entabularam acordo que já havia sido juntado aos autos logo após 

a interposição do recurso, no ID 22514553 e, consequentemente, pugnou 

pela suspensão do feito até o cumprimento do acordo (ID 25570177). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta 

salientar que o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 40 (quarenta) 

meses não é cabível. Nos termos do artigo 313, §4º, do Código de 

Processo Civil, o prazo de suspensão previsto no inciso II não pode 

ultrapassar o período de 06 (seis) meses, cuja norma não tem por 

finalidade a paralisação da marcha processual para o cumprimento de 

obrigação. Sendo assim, com a homologação do acordo, a sentença 

constitui-se em título executivo judicial, podendo ser feito pedido de 

cumprimento de sentença, para garantir-se o seu cumprimento. 

Dispositivo. Ante o exposto, Homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 

22514553). Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença 

entre as partes, decido o processo, resolvendo o mérito da questão, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora, se houver. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000176-98.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DE SOUZA (OPOENTE)

VALDIR GOMES DE SOUZA - ME (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (OPOSTO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000176-98.2020.8.11.0059. 

OPOENTE: VALDIR GOMES DE SOUZA - ME, VALDIR GOMES DE SOUZA 

OPOSTO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Valdir Gomes de Souza - 

ME, devidamente qualificado, ingressou com os presentes Embargos à 

Execução, em face do Estado de Mato Grosso. Na decisão de ID 

28899601 foi determinado que o autor apresentasse documentos 

comprobatórios da falta de condições econômicas de arcar com o 
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pagamento das custas processuais, para fins de exame do pedido de 

justiça gratuita, ou promovesse o recolhimento das custas processuais. 

Embora devidamente intimado, o autor deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão de ID 30805867. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Consoante o disposto no 

artigo 321 do CPC: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. In casu, regularmente intimada para comprovar a 

hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, sob pena 

de extinção do feito sem exame do mérito, a parte autora quedou-se inerte 

quanto às determinações. Sendo assim, é o caso de indeferimento da 

inicial, pois a parte autora não cumpriu a diligência que lhe incumbia, sendo 

cristalino que os documentos solicitados para instrução do feito são 

indispensáveis para a propositura da ação. Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil. P.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Porto 

Alegre do Norte - MT, 24 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001619-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO OAB - MT25084/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001619-21.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002085-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002085-15.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IRACI GUEDES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002159-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002159-69.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): BENTO JOSE DE MORAES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000325-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000325-31.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES COELHO REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE, MUNICIPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir ou 

requerer o julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000712-12.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA ALVES MOURA - EPP (REQUERENTE)

IZABELA ALVES MOURA (REQUERENTE)

GABRIELA ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000712-12.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: IZABELA ALVES MOURA - EPP, IZABELA ALVES MOURA, 

GABRIELA ALVES MOURA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU Vistos. Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que 

o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita da forma como 

requerida merece ponderações. Pois bem, no que tange à gratuidade de 

justiça estendida às pessoas jurídicas, sedimentou-se o entendimento pelo 

STJ, em súmula de número 481, que “faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Neste caso, 

inexiste a presunção legal de veracidade da afirmação de insuficiência de 

recursos pela pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica deverá 

comprovar nos autos em que pleiteia o beneficio da justiça gratuita, o 

pressuposto exigido no artigo 98 do CPC que é a “insuficiência de 

recursos”, sob pena de ter seu pedido indeferido. Neste toar de ideias, há 

a presunção de que a pessoa jurídica tem recursos suficientes para arcar 

com as despesas processuais, devendo ela desincumbir-se de seu ônus 

trazendo ao feito a comprovação contrária. Dito isto, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a tal comprovação 

ou recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito. Às providências, voltando-me imediatamente conclusos na 

sequência. São Félix do Araguaia - MT, 27 de abril de 2020. Janaína 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 821 de 935



Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000416-24.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: BANCO DO BRASIL SA, 

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT Vistos. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001329-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001329-06.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA REU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA NEVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000415-39.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NEUSA PEREIRA NEVES MACHADO REU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIJAN DE SOUSA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001328-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): VALDIJAN DE SOUSA MARTINS REU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001420-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001420-96.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LEIDIANE FERREIRA GOMES REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001423-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001423-51.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias (em dobro para a requerida), especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 68195 Nr: 2504-57.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos da Silva, ERNANDES LIMA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar as partes acerca da r. sentença: "Após o 

regular andamento do feito, comunica a parte exequente a liquidação da 

dívida por parte dos executados e requer a extinção do feito com base no 

artigo 924, inciso II do CPC.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II e 925 do CPC".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 914-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ESTRELA, GIBRAN DIEGO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Noticiada a impossibilidade de providenciar o pagamento das taxas e 

custas devidas para viabilizar a distribuição da carta precatória de citação 

junto ao Juízo Deprecado (Jaraguá-GO), defiro o pedido contido à 

referência 107.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62051 Nr: 132-38.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Montavanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Decisão

Vistos, etc.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Carreado aos autos comprovante de cumprimento do acordo havido entre 

as partes, abra-se vista do caderno processual ao Ministério Público.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 80656 Nr: 3350-40.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES OAB/MT5835-A - 

OAB:MT5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 96597 Nr: 688-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSP, EdRPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ROOS - OAB:19739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. MATHEUS ROOS 

OAB/MT n. 19.739, acerca de sua nomeação como defensor dativo da 

parte autora, devendo, no prazo de 15 dias informar se aceita o encargo 

e, em caso positivo, deverá, no mesmo prazo, tomar ciência da presente 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 96597 Nr: 688-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSP, EdRPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ROOS - OAB:19739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a inventariante para colacionar aos 

autos GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, bem como 

Certidão Negativa de Débito conjunta da SEFAZ/PGE, obtida no site da 

SEFAZ/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001567-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão. Vistos. Trata-se de ação para a concessão do benefício 

previdenciário do salário maternidade proposta por Ana Paula Ramos dos 

Santos Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Inicialmente, foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, bem como foi esclarecido sobre a deixa em designar a audiência 

de conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia 

(Id 24563064). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que 

a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais à 

concessão do benefício (Id 24762144). Intimada, a parte autora 

apresentou impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

25497958). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito 

arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações 

previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional não 

fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si não 

prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso de 

cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como pontos controvertidos a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário do salário 

maternidade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade rural pela autora 

(qualidade de segurada especial) e o cumprimento da carência exigida. 

Por fim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias 

à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na 

produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos 

róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao 

disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá 

aos advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 
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CPC. Intime-se a Autarquia requerida da data designada. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001783-83.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GELY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Gely Ribeiro da 

Silva em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Inicialmente, foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, foi esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia, e 

por fim, não foi concedida a antecipação da tutela em caráter de urgência 

(Id 24399776). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que 

a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais à 

concessão do benefício (Id 24829415). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 25656513). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao 

final decido. Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, quais sejam 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural à 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Por conseguinte, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à autarquia, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Por fim, esclareço que, o 

pedido visando a tutela antecipatória será apreciado durante a prolação da 

sentença, vez que os fundamentos invocados outrora para a não 

concessão subsistem. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRANDAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão Vistos. O procurador outrora constituído se manifestou nos autos 

apresentando a certidão de óbito do autor e os documentos pessoais de 

seus herdeiros, e, assim, requereu as suas habilitações (Id 29576825). 

Por conseguinte, declaro suspenso a marcha processual, nos termos do 

artigo 689 do Código de Processo Civil. Com isso, intime-se o INSS para 

que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste sobre o pedido de habilitação 

dos herdeiros, conforme preconiza o artigo 690 combinado às disposições 

do artigo 183, caput, ambos do CPC. Intime-se o causídico para que no 

prazo de 10 (dez) dias acoste aos autos às procurações outorgadas 

pelos sucessores, para fins de regularização das representações 

processuais. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte – 

MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-82.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade, com pedido alternativo de 

Aposentadoria por Idade Híbrida c/c Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência, proposta por Julieta Alves Cruz contra o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS. Inicialmente, foram deferidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, foi esclarecido sobre a deixa em designar a 

audiência de conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da 

autarquia, e por fim, não foi concedida a antecipação da tutela em caráter 

de urgência (Id 29719376). Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, 

sustentou que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos 

legais à concessão do benefício (Id 30892079). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 31067905). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao 

final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para 

a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

ou híbrida, quais sejam, o efetivo exercício de atividade rural, o período de 

contribuição sobre outras categorias, e o tempo de serviço na zona rural a 

luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Por conseguinte, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à 

autarquia para que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos 

moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção 

de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 
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advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-87.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Antônio Jorge Duarte contra 

o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Inicialmente, foram deferidos 

os benefícios da assistência judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa 

em designar a audiência de conciliação, em virtude do hábito de não 

comparecimento da autarquia (Id 29442632). Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação, arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e 

no mérito, sustentou que a autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 30303980). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

31067905). Viera-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para 

a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, quais 

sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à época do óbito e 

a qualidade de dependente da parte autora. Por conseguinte, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à autarquia, para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 

218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Por derradeiro, consigno 

em aperto trecho que, ao analisar o pedido de antecipação da tutela, foi 

possível constatar que a parte autora deixou de apontar os elementos que 

possibilitam evidenciar os requisitos autorizadores à concessão. Portanto, 

não presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, indefiro a tutela antecipatória, nos termos do 

art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às providências. 

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000974-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA JUSTINA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA APARECIDA DA SILVA OAB - MT26716/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Jeronima Justina Martins em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Em decisão 

inaugural foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de conciliação, em 

virtude do hábito de não comparecimento da autarquia e não concedida a 

tutela antecipada em caráter de urgência (Id 21629660). Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de 

prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que a autora não 

comprovou o preenchimento dos requisitos legais à concessão do 

benefício (Id 22429401). Em contínuo, foi oferecida impugnação à 

contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 23748429). Viera-me os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao final decido. 

Aprioristicamente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de pensão por morte, quais sejam, a condição de segurado 

especial do “de cujus” à época do óbito e a qualidade de dependente da 

parte autora. Por conseguinte, concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte 

autora e 10 (dez) dias à autarquia, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Transcorrido o prazo supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão do Auxílio-doença ou Aposentadoria Rural por Invalidez 

ajuizada por Maria Félix Pereira os Santos em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Em decisão inaugural foram deferidos 

os benefícios da assistência judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa 

em designar a audiência de conciliação, em virtude do hábito de não 

comparecimento da autarquia (Id 21924119). Citada, a autarquia requerida 
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apresentou contestação, arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e 

no mérito, sustentou que a autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 22411370). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

23674600). Viera-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do preenchimento 

dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário do 

auxílio-doença ou da aposentadoria rural por invalidez, quais sejam, a 

qualidade de segurado especial, o período de carência e a incapacidade 

total e temporária para o trabalho (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez). Por conseguinte, considerando a 

necessidade de prova pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 

Intimem-se as partes para que apresentem os seus quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como indiquem, caso queiram, assistentes técnicos, 

nos termos do art. 465, § 1º do CPC, gozando a autarquia de prazo em 

dobro para manifestação, nos termos do art. 183, caput do CPC. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, no 

prazo concedido para apresentação dos quesitos e indicação de 

assistente técnico, deverão às partes, caso seja de seus interesses, 

especificarem às provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Observadas às diligências supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002088-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIO ALVES TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Gersio Alves Tenório em desfavor do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. Em decisão inaugural foram deferidos 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, foi esclarecido sobre a 

deixa em designar a audiência de conciliação, em virtude do hábito de não 

comparecimento da autarquia, e por fim, não foi concedida a antecipação 

da tutela em caráter de urgência (Id 25577475). Citada, a autarquia 

requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de prescrição 

quinquenal, e no mérito, sustentou que o autor não comprovou o 

preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício (Id 

25889257). Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, 

reiterando o alegado na inicial (Id 26079057). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao final decido. 

Aprioristicamente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para 

a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

quais sejam, o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na 

zona rural à luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Por conseguinte, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) dias à autarquia, para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 

218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Transcorrido o prazo 

supra, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-42.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão do Auxílio-doença ajuizada por Maria Helena de Jesus contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, foram deferidos 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, foi esclarecido sobre a 

deixa em designar a audiência de conciliação, em virtude do hábito de não 

comparecimento da autarquia, e por fim, não foi concedida a antecipação 

da tutela em caráter de urgência (Id 22572823). Citada, a autarquia 

requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de prescrição 

quinquenal, e no mérito, sustentou que a autora não comprovou o 

preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício (Id 

22855065). Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, 

reiterando o alegado na inicial (Id 31067905). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao final decido. 

Aprioristicamente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como pontos 

controvertidos a comprovação do preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença, quais 

sejam, a qualidade de segurado especial, o período de carência e a 

incapacidade total e temporária. Por conseguinte, considerando a 

necessidade de prova pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 

Intimem-se as partes para que apresentem os seus quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como indiquem, caso queiram, assistentes técnicos, 

nos termos do art. 465, § 1º do CPC, gozando a autarquia de prazo em 

dobro para manifestação, nos termos do art. 183, caput do CPC. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, no 

prazo concedido para apresentação dos quesitos e indicação de 

assistente técnico, deverão às partes, caso seja de seus interesses, 

especificarem às provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Observadas às diligências supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000253-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA MAMEDIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Gessica Mamedia dos 

Santos em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Em 

decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

13531154). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

sustentando, no mérito, que a autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 21063630). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

23788130). Viera-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à 

época do óbito e a qualidade de dependente da parte autora. Por 

conseguinte, concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 (dez) 

dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Transcorrido o prazo supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002025-42.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMISA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação para a concessão do 

benefício previdenciário do salário maternidade proposta por Artemisa 

Alves dos Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Em decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

25278593). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

sustentando no mérito, que a autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 26442304). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

27880683). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de 

mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário do salário maternidade, quais sejam, o efetivo exercício de 

atividade rural pela autora (qualidade de segurada especial) e o 

cumprimento da carência exigida. Por conseguinte, concedo o prazo de 10 

(dez) dias à parte autora e 20 (vinte) dias à autarquia, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, 

§ 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Transcorrido o prazo 

supra, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002153-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão do Auxílio-doença ou Aposentadoria Rural por Invalidez 

ajuizada por Emerson da Silva Dias em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Em decisão inaugural foram deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar 

a audiência de conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento 

da autarquia (Id 25897190). Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 26063288). Em contínuo, 

embora devidamente intimada para impugnar a contestação, a parte autora 

quedou-se inerte (Id 27849273). Viera-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à 

prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, 

firmou entendimento de que “o direito fundamental ao benefício 

previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua 

qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com isso, 

reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de 

benefício previdenciário. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento 

dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário do auxílio-doença ou da aposentadoria rural por invalidez, 

quais sejam, a qualidade de segurado especial, o período de carência e a 

incapacidade total e temporária para o trabalho (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez). Por conseguinte, considerando 

a necessidade de prova pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor 

Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 

Intimem-se as partes para que apresentem os seus quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como indiquem, caso queiram, assistentes técnicos, 

nos termos do art. 465, § 1º do CPC, gozando a autarquia de prazo em 

dobro para manifestação, nos termos do art. 183, caput do CPC. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, no 

prazo concedido para apresentação dos quesitos e indicação de 

assistente técnico, deverão às partes, caso seja de seus interesses, 

especificarem às provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Observadas às diligências supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002289-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

percepção benefício assistencial ao deficiente – LOAS, ajuizada por 

Vanda Francisca da Silva, em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. Em decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

26516094). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que 

a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais à 

concessão do benefício (Id 27146183). Em contínuo, a parte autora 

apresentou impugnação à contestação reiterando os pedidos formulados 

na inicial (Id 2768885). Após, vieram-me os autos conclusos. Viera-me os 

autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao final decido. 

Aprioristicamente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

considerando a necessidade de prova pericial, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 

Intimem-se as partes para que apresentem os quesitos à perícia e ao 

estudo socioeconômico no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indiquem, 

caso queiram, assistentes técnicos, nos termos do art. 465, § 1º do CPC, 

gozando a autarquia de prazo em dobro para manifestação, nos termos do 

art. 183, caput do CPC. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Após, determino que se expeça 

ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, em 30 (trinta) dias a 

contar da intimação, realize estudo socioeconômico junto à residência da 

parte autora, constando-se como objeto do estudo a análise quanto à 

hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão ser respondidos 

os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. Com a juntada dos 

laudos nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, § 1º, do CPC. Observadas às 

diligências supra, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002481-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de pensão por morte proposta por Vivencia Rodrigues de 

Souza em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Em 

decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

27118270). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito, e no mérito, 

sustentou que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos 

legais à concessão do benefício (Id 28198744). Em contínuo, foi oferecida 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 28449391). 

Viera-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e ao 

final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Assim sendo, caso comprovado o 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

pleiteado, eventual prescrição quinquenal será analisada quando da 

prolação da sentença. Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas, reputo saneado o feito, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para 

a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, quais 

sejam, a condição de segurado especial do “de cujus” à época do óbito e 

a qualidade de dependente da parte autora. Por conseguinte, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias à parte autora e 30 (trinta) dias à autarquia, 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, nos moldes do 

art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção de prova 

testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 

no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto no artigo 450 

do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, consoante o disposto no art. 455 do CPC. Transcorridos os prazos 

supra, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002096-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Terezinha 

Pereira da Silva em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Em decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

27343124). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito, e no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 28226143). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

28449124). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Por conseguinte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte 

autora e 30 (trinta) dias à autarquia, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Transcorridos os prazos supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002534-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Manoel Divino 

de Jesus em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Em 

decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

27559612). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito, e no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 28226151). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

28449104). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Por conseguinte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte 

autora e 30 (trinta) dias à autarquia, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Transcorridos os prazos supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002386-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MATOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Raimunda 

Matos Alves em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Em 

decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

27116020). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito, e no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 28130135). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

28391251). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 
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julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Por conseguinte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte 

autora e 30 (trinta) dias à autarquia, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, 

caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Transcorridos os prazos supra, volvam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-88.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ COELHO MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária para o 

Restabelecimento da Aposentadoria Rural por Invalidez ajuizada por Luiz 

Coelho Marinho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Em decisão inaugural foram deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e esclarecido sobre a deixa em designar a audiência de 

conciliação, em virtude do hábito de não comparecimento da autarquia (Id 

21935890). Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito, e no mérito, 

sustentou que a parte autora não comprovou o preenchimento dos 

requisitos legais à concessão do benefício (Id 22659373). Em contínuo, foi 

oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

23479695). Viera-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e ao final decido. Aprioristicamente, quanto à prejudicial de 

mérito arguida pela Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Assim 

sendo, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, eventual prescrição quinquenal será 

analisada quando da prolação da sentença. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como pontos controvertidos a comprovação do preenchimento 

dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício previdenciário 

do da aposentadoria rural por invalidez, quais sejam, a qualidade de 

segurado especial, o período de carência e a incapacidade total e 

permanente. Por conseguinte, considerando a necessidade de prova 

pericial, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados 

pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. Intimem-se as partes para que apresentem os 

seus quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indiquem, caso 

queiram, assistentes técnicos, nos termos do art. 465, § 1º do CPC, 

gozando a autarquia de prazo em dobro para manifestação, nos termos do 

art. 183, caput do CPC. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para 

se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC. Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Por fim, no prazo concedido para 

apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico, deverão às 

partes, caso seja de seus interesses, especificarem às provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Tendo interesse na produção 

de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos róis de 

testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Observadas às diligências supra, volvam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002293-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002293-96.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: LARISSA DA SILVA CARNEIRO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o pedido de fls. retro e determino seja 

intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite em cartório as certidões de nomeação originais. Após, 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-49.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000134-49.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JODACY GASPAR DANTAS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o pedido de fls. retro e determino seja 

intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite em cartório as certidões de nomeação originais. Após, 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-12.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000130-12.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: DIANATAN FERREIRA JORGE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a certidão de tempestividade, 

recebo os presentes Embargos à Execução. Nos termos do art. 920, inc. I 

do NCPC, manifeste-se a parte embargada em 15(quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000180-38.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000180-38.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JESSYCA VILELA GUIMARAES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o pedido de fls. retro e determino seja 

intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite em cartório as certidões de nomeação originais. Após, 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA COSTA BARROS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001409-67.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): FABIO DE SOUZA BARROS REU: THAIS CRISTINA COSTA 

BARROS Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela parte autora no ID 

25978526, e designo nova audiência de conciliação para o dia 28 de julho 

de 2020, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REDINELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000913-72.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA REDINELIA GOMES DUARTE REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o pedido 

formulado pela autarquia requerida às fls. retro. Assim, intime-se a parte 

autora para prestar informações acerca de sua atual situação laboral, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 27 de Abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002172-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Sentença. Vistos. Antônio Gonçalves da Cunha, devidamente qualificado, 

ingressou com a presente ação previdenciária para a percepção da 

aposentadoria rural por idade em desfavor do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS. Em decisão inaugural foi determinado ao requerente que 

emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresentasse 

comprovante de endereço atualizado, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Foi registrado no sistema eletrônico PJe 

o decurso do prazo para a parte autora emendar a inicial. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato essencial. Fundamento e ao final 

decido. Dispõe o artigo 321, caput e parágrafo único do Código de 

Processo Civil na forma doravante alinhavada: “O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. In casu, regularmente intimada para emendar a 

inicial, sob pena da extinção do feito sem exame do mérito, a parte autora 

quedou-se inerte ao chamado da Justiça, deixando transcorrer o prazo 

legal in albis. Sendo assim, é o caso de indeferimento da inicial, pois a 

parte autora não cumpriu a diligência que lhe incumbia. Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem o exame do mérito, nos termos 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. P.I.C. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Porto Alegre do Norte – MT, 27 de abril de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001032-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZUITA BATISTA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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Sentença. Vistos. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença proposta por DEUZUITA BATISTA DA 

CONCEIÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a inicial, em linhas gerais, que a autora foi acometida por 

cardiopatia grave, sustentando que a enfermidade somada à sua idade 

avançada, incapacitou-a para o desenvolvimento das atividades laborais 

habitualmente desenvolvidas. Ato contínuo, requereu junto ao INSS o 

benefício previdenciário da aposentadoria por incapacidade permanente, o 

qual foi concedido. Posteriormente, a autarquia não reconheceu o direito à 

prorrogação, alegando não ter sido constatada a incapacidade laborativa. 

Entende que se encontram presentes os requisitos legais à concessão do 

benefício previdenciário. Em decisão inaugural, foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e nomeado médico perito (Id 

16159764). Citada, a autarquia apresentou contestação, arguindo a 

preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que a autora 

não comprovou o preenchimento dos requisitos legais à concessão do 

benefício (Id 17754811). Ato contínuo, a parte autora apresentou 

impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 18731347). 

Posteriormente, foi acostado aos autos o laudo médico pericial (Id 

22065952). Por conseguinte, às partes foram intimadas para se 

manifestarem sobre a perícia realizada, oportunidade em que somente a 

parte autora se pronunciou (Id 22327516). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Da prejudicial de mérito 

Aprioristicamente, no tocante à prejudicial de mérito arguida pela autarquia 

requerida que ainda não tinha sido posta sob análise, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. In casu, a 

cessação do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente 

ocorreu em 20/08/2018, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 

19/10/2018. Considerando o lapso temporal transcorrido entre a data da 

cessação do benefício previdenciário (19/10/2018) e a data do 

ajuizamento da ação (19/10/2018), a preliminar arguida pela instituição 

previdenciária não é digna de acolhimento. Do mérito Trata-se de ação 

previdenciária para a concessão de aposentadoria rural por invalidez, 

visto estar a autora acometido por doença que lhe impossibilita de exercer 

suas atividades laborais. Dispõe o art. 25, caput e inciso I, e art. 42, caput, 

da Lei n.º 8.213/91: “Art. 25. A concessão de prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição.” Logo, são requisitos para a 

concessão de aposentadoria por invalidez: a) cumprimento do período de 

carência; b) qualidade de segurado; c) incapacidade total e definitiva para 

o trabalho. A autarquia alegou, em suma, que a requerente não faz jus ao 

benefício postulado, pois não comprovou a qualidade de segurada 

especial e estar incapacitada total e definitivamente para o trabalho. 

Contudo, razão não lhe assiste, conforme passo a expor. Inicialmente, 

verifiquei que a condição de segurada da autora e a respectiva carência 

são incontroversas, tanto que o INSS concedeu o benefício da 

aposentadoria por incapacidade permanente em sede administrativa, 

embora posteriormente o tenha suspendido por entender que não estaria 

incapacitada para suas atividades habitualmente desenvolvidas. 

Outrossim, segundo o laudo pericial, a autora foi acometida por 

hipertensão essencial (primária); insuficiência da valva mitral; outros 

transtornos de condução; e, insuficiência cardíaca congestiva, sendo as 

patologias classificadas respectivamente pelas CID L10, L34.0, L45 e 

L50.0 (Id 22065954). Questionado se a patologia que acomete a autora é 

incapacitante para o trabalho nos quesitos “2” e “8”, o perito respondeu 

que a limitação é permanente e total, justificando que a paciente não 

consegue praticar atividades as laborais habitualmente desenvolvidas. 

Esclareceu, ainda, quando indagado sobre a susceptibilidade de a 

paciente em se recuperar ou ser reabilitada em outra atividade que lhe 

garanta subsistência (quesito 7), afirmando pela condição de 

insusceptível. Portanto, da análise do resultado da perícia médica, 

conclui-se que a requerente está incapacitada total e definitivamente para 

o trabalho. Isso porque, o perito ainda aduziu que os sintomas das 

patologias se manifestam com o emprego mínimo de esforço físico, logo as 

respectivas enfermidades das quais é portadora, a impossibilita de realizar 

quaisquer atividades laborais que lhe garantam a manutenção de sua 

subsistência. Deste modo, considerando a incapacidade total e 

permanente da requerente, mister a concessão da aposentadoria por 

invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/91. Dispositivo Pelo 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido 

a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à 

autora DEUZUITA BATISTA DA CONCEIÇÃO, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por invalidez à autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da cessação do benefício 

(29/12/2017). Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de 

referido comando. Quanto as prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009). A correção monetária e os juros 

devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.. ISENTA 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/01. CONDENO, por fim, o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que 

fixo em 10% (de por cento) sobre o valor da condenação (valores devidos 

até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, 

§ 2º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000536-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADAILTON MORAES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte requerente em face da r. sentença de ID 

16346418, alegando erro material, haja vista que a r. sentença que julgou 

procedente o pedido apontou data de requerimento administrativo 

incorreta. Aduziu o embargante que com o presente recurso requer seja 

sanado o erro material quanto ao DIB, tendo em vista que a data correta do 

requerimento administrativo é 02/11/2017, e não 11/04/2018. Intimada para 

se manifestar, tendo em vista o caráter infringente dos embargos, a 

autarquia embargada deixou transcorrer “in albis” o prazo sem qualquer 

manifestação. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Embargos de declaração são o meio, pelo qual, uma 

das partes se utiliza para requerer ao juiz prolator de uma determinada 

decisão/sentença, que a esclareça nos seus pontos ambíguos; obscuros, 

ou a complete; quando omissa, que lhe repare ou elimine eventuais 

contradições, por acaso, nela existentes. Os presentes embargos 

merecem pronto acolhimento, uma vez que de fato houve erro material na 
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sentença quanto ao ponto impugnado. Compulsando a documentação 

acostada aos autos, correta é a manifestação da parte embargante de 

que houve equívoco quanto à data do requerimento administrativo, sendo 

a documentação clara ao apontar a data de 02/11/2017, de modo que o 

presente recurso merece ser conhecido e provido. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para modificar a sentença atacada e DETERMINAR: Onde lê-se: Ante tudo 

o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, 11/04/2018, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário. Leia-se: Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, 02/11/2017, observada a prescrição supramencionada, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. No mais, 

permanece a r. sentença de ID 16346418 como está lançada. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 24 

de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000733-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EARLIS VARGAS MARCIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada em caráter de urgência proposta 

por Earlis Vargas Marciel em desfavor do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS. Narra a inicial, em síntese, que o autor fraturou gravemente 

a mão esquerda, e por conseguinte resultou em uma sequela 

incapacitante, impossibilitando-o de exercer suas atividades laborais 

habitualmente desenvolvidas. Ato contínuo, requereu junto ao INSS o 

auxílio-doença, o qual foi concedido. Decorrido o prazo concedido, 

requereu a prorrogação do benefício, o qual foi indeferido em virtude da 

não constatação pela incapacidade laboral. Entende que se encontram 

presentes os requisitos legais à concessão do benefício previdenciário. 

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedida 

a antecipação de tutela em caráter de urgência, e por fim foi nomeado 

médico perito (Id 15476486). Citada, a autarquia apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, sustentou que 

o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais à 

concessão do benefício (Id 15763621). Ato contínuo, embora a parte 

autora tenha sido devidamente intimada para impugnar a contestação no 

prazo legal, quedou-se silente. Foi acostado aos autos o laudo médico 

pericial (Id 18756957). Por conseguinte, às partes foram intimadas para se 

manifestarem sobre a perícia realizada, oportunidade em que somente a 

parte autora se pronunciou (Id 18866121). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Da prejudicial de mérito 

Aprioristicamente, no tocante à prejudicial de mérito arguida pela autarquia 

requerida que ainda não tinha sido posta sob análise, cumpre ressaltar 

que nas relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo 

prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício 

previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não 

reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em 

razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. In casu, a 

cessação do benefício de auxílio-doença ocorreu em 29/12/2017, o 

restabelecimento do benefício foi requerido em sede administrativa em 

06/02/2018 e indeferido em 12/03/2018 (Id 14711826), ao passo que a 

presente demanda foi ajuizada em 13/08/2018. Considerando o lapso 

temporal transcorrido entre a data da cessação do auxílio-doença 

(29/12/2017) e a data do ajuizamento da ação (13/08/2018), a preliminar 

arguida pela instituição previdenciária não é digna de acolhimento. Do 

mérito Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

aposentadoria rural por invalidez, visto estar a autora acometido por 

doença que lhe impossibilita de exercer suas atividades laborais. Dispõe o 

art. 25, caput e inciso I, e art. 42, caput, da Lei n.º 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Logo, são requisitos para a concessão de 

aposentadoria por invalidez: a) cumprimento do período de carência; b) 

qualidade de segurado; c) incapacidade total e definitiva para o trabalho. A 

autarquia alegou, em suma, que o requerente não faz jus ao benefício 

postulado, pois não comprovou a qualidade de segurado especial e estar 

incapacitado total e definitivamente para o trabalho. Contudo, razão não 

lhe assiste, conforme passo a expor. Inicialmente, verifiquei que a 

condição de segurado do autor e a respectiva carência são 

incontroversas, tanto que o INSS concedeu o auxílio-doença em sede 

administrativa, embora posteriormente o tenha suspendido por entender 

que o autor não estaria mais incapacitado para suas atividades 

habitualmente desenvolvidas. Outrossim, segundo o laudo pericial, o autor 

foi acometido por sequelas de fratura ao nível do punho e da mão, sendo a 

patologia classificada como CID T92.2 (Id 18756974). Questionado se a 

patologia que acomete o autor é incapacitante para o trabalho e para as 

atividades que anteriormente exercia nos quesitos “F” e “G”, o perito 

respondeu que a limitação é permanente e total, justificando que o 

paciente não consegue realizar exercícios físicos ou outras atividades 

que requeiram esforços mais intensos. Da análise do resultado da perícia 

médica, conclui-se que o requerente está incapacitado total e 

definitivamente para o trabalho. Isso porque, o autor sempre desenvolveu 

atividade de borracheiro, serviço árduo do qual exige esforço físico 

intenso, logo a respectiva lesão do qual é portador, o impossibilita de 

realizar tais atividades laborais, pois, repise-se, que segundo o perito, o 

periciado não consegue desenvolver atividade que exija grande esforço 

físico. Deste modo, considerando a incapacidade total e permanente do 

requerente, mister a concessão da aposentadoria por invalidez, nos 

termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/91. Dispositivo Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao autor EARLIS 

VARGAS MARCIEL, em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto Nacional do 

Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural por invalidez 

a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário, a contar da data da cessação do benefício (29/12/2017). 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Quanto as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 

mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar 

da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009). A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual n.º 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (de por cento) 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, § 2º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 
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controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 27 

de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RIBEIRO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000267-62.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CICERA RIBEIRO DA LUZ REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora/embargante em face da sentença de ID 

24345754, alegando obscuridade, haja visa que a parte requerida foi 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% 

sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, no entanto, não 

há nenhum valor devido, visto que a parte autora recebeu o benefício 

durante o trâmite processual. Deste modo, requer a parte embargante a 

retificação da sentença atacada, a fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento dos honorários sobre o valor das parcelas pagas ou na forma 

do artigo 85, §8º do CPC. Assim sendo, requer o conhecimento e 

provimento do presente recurso, para que seja sanada a mencionada 

obscuridade. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Embargos de declaração são o meio, pelo qual, uma 

das partes se utiliza para requerer ao juiz prolator de uma determinada 

decisão/sentença, que a esclareça nos seus pontos ambíguos; obscuros, 

ou a complete; quando omissa, que lhe repare ou elimine eventuais 

contradições, por acaso, nela existentes. Os presentes embargos 

merecem pronto acolhimento, uma vez que a decisão de fato foi obscura 

no ponto impugnado. Considerando que o Código de Processo Civil é 

enfático ao preconizar que nas causas em que a Fazenda Pública for 

parte, deverá haver a fixação dos honorários, observando-se critérios 

estabelecidos, o presente recurso deverá ser recebido e provido. Ante o 

exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO 

RECURSO para condenar o embargado ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas pagas do início do benefício até a prolação da sentença. No 

mais, permanece a sentença atacada como está lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 24 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA DE LURDES DE SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por Benvinda de Lurdes de Sousa 

Alves contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Narra a inicial, 

em síntese, que a autora nasceu (23 de agosto de 1956) e foi criada por 

seus pais na roça; que começou a laborar no campo muito nova; que em 

14 de maio de 1977 se casou, oportunidade em que o casal continuou a 

morar e trabalhar no campo; que entre 1978 a 1985 contribuiu mediante 

carnê; que no ano de 1998 se mudou com a sua família para o Sítio 

Estância Boi Forte II, localizado no município de Confresa/MT, 

permanecendo até 2005, onde também desenvolvia suas atividades em 

regime de economia familiar; noticiou, ainda, que contribuiu por mais de 20 

(vinte) anos, entendendo, portanto, que estão presentes os requisitos 

para concessão do benefício previdenciário da aposentadoria híbrida. 

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita e 

designada audiência de instrução e julgamento (Id 21499750). Citada, a 

autarquia requerida ofertou contestação, sustentando, em síntese, que a 

autora não apresentou o início de prova material do labor rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou do cumprimento do 

período de carência, pugnando pela improcedência do pedido, vez que 

não preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário (Id 21865611). Seguiu-se decisão redesignando a 

solenidade aprazada em virtude de um contratempo na pauta de 

audiências (Id 21876622). A parte autora ofereceu impugnação à 

contestação (Id 23188132). Posteriormente, foi realizada a sessão 

instrutória, oportunidade em que a parte autora desistiu das oitivas de 

testemunhas, requerendo a juntada de documentos que comprovariam o 

período de carência de 180 (cento e oitenta) contribuições (Id 25155051), 

para concessão da aposentadoria híbrida. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e Decido. Da prejudicial de mérito Nas relações 

previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional não 

fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si não 

prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso de 

cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Desse 

modo, nas ações judiciais para concessão de benefício previdenciário, a 

prescrição atinge somente as prestações antecedentes ao quinquênio 

anterior a propositura da ação. No caso em comento não se operou a 

prescrição quinquenal, dado o lapso temporal transcorrido entre o 

requerimento administrativo do benefício. Razão pela qual rejeito a 

prejudicial de mérito. Do mérito Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade. Os requisitos para concessão do benefício 

de aposentadoria por idade ao trabalhador rural encontram-se 

estampados, principalmente, no art. 48 da Lei n.º 8.213/91, senão 

vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1º Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. A aposentadoria por idade híbrida, por sua vez, é tratada no 

§3.º, do artigo 48 supracitado: § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o 

§1.º deste artigo que não atendam ao disposto no §2.º deste artigo, mas 

que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. Na aposentadoria por idade híbrida permite-se 

a soma do tempo rural e urbano para cumprimento da carência, quando o 

trabalhador não tiver como comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural no período imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário 

ou ao requerimento da aposentadoria, desde que tenha a idade mínima de 

65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Do requisito idade. A autora 

nasceu em 23/08/1956, conforme documentos pessoais juntados. Nesse 

sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para se aposentar. Assim, 

resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova material, o 

efetivo exercício de atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da 

Lei Federal n.º 8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício. Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício 

efetivo de atividade rural. Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, § 3º, 

da Lei Federal n.º 8213/91, apresentou como início de prova material: 

Comprovantes de contribuição, datado com início de 11/1978 até 02/1985; 
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Notas Fiscais de aquisição de implementos agrícolas datados em 1998, 

2002, 2004, 2005, 2007; Atestado de vacinação contra brucelose datado 

em 2004; decisão administrativa do pedido de aposentadoria, 

reconhecendo o total de 110 (cento e dez) contribuições. Pelo 

entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes para 

configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pela rurícola para comprovar sua condição, seja 

pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de 

instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo 

que, na maioria das vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de 

apresentarem prova escrita do período trabalhado. Consigne-se, em 

apertado trecho que, na audiência de instrução, a parte autora desistiu da 

oitiva das testemunhas, requerendo a juntada aos autos de demonstrativo 

de recolhimento previdenciário de 110 contribuições reconhecido pelo 

INSS, com vistas a comprovar o cumprimento da carência exigida de 180 

contribuições. Infere-se dos autos que a parte autora instruiu a inicial com 

o comprovante do recolhimento de 74 contribuições, referente ao período 

de 11/1978 a 02/1985 (Id 19715542) Outrossim, o extrato do CNIS (ID 

21865811) e o documento Id 25155051 revelam que no período de 

01/02/2006 até a data do requerimento administrativo do benefício 

(21/02/2018), a autora havia recolhido 110 contribuições como contribuinte 

individual, o que inclusive foi reconhecido pelo INSS. Sendo assim, 

somando os períodos chega-se ao total de 184 contribuições, cumprindo, 

portanto, a carência legal exigida. Nos termos do artigo 48, §3.º, da Lei 

8.213/91, a pessoa tem direito a se aposentar por idade, na forma híbrida, 

quando atinge 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, desde 

que tenha cumprido a carência exigida com a consideração dos períodos 

urbano e rural. Nesse caso, não faz diferença se ela está ou não 

exercendo atividade rural ou urbana no momento em que completa a idade 

ou apresenta o requerimento administrativo, nem o tipo de trabalho 

predominante. No julgamento do RESp n.º 1.407.613 pela Segunda Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator Herman Benjamin 

concluiu que o que define o regime jurídico da aposentadoria é o trabalho 

exercido no período de carência: se exclusivamente rural ou urbano, será 

respectivamente aposentadoria por idade rural ou urbana; se de natureza 

mista, o regime será o do artigo 48, parágrafos 3.º e 4.º da Lei 8.213/91, 

independentemente de a atividade urbana ser a preponderante no período 

de carência ou a vigente quando do implemento da idade. Enfatizo que 

para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computado como 

carência até mesmo o tempo rural anterior à 01/11/91, não se aplicando a 

restrição do artigo 55, §2.º, da Lei 8.213/91. Segundo as lições dos 

doutrinadores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari: 

“considerando-se que a Lei n. 11.718/2008 disciplina de forma inovadora o 

cômputo de tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser 

norma posterior, deve prevalecer o entendimento de que o regramento 

referido (art. 55, §2.º da LB) não tem aplicabilidade para essa modalidade 

de aposentadoria” (Manual de Direito Previdenciário, Ed. Forense, 2016). A 

aposentadoria híbrida de regimes de trabalho foi criada pela Lei 11.718/08, 

que alterou a Lei 8.213/91, e contemplou os trabalhadores rurais que 

migraram para a cidade e não têm período de carência suficiente para a 

aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos e para os rurais. 

Como a aposentadoria rural por idade exige apenas a comprovação do 

tempo de trabalho rural, tal circunstância deve ser considerada para fins 

do cômputo da carência prevista no artigo 48 da Lei 8.213/91, não sendo, 

portanto, exigível o recolhimento das contribuições da atividade 

campesina. Desse modo, somadas as 110 contribuições como contribuinte 

individual (02/2006 a 02/2018) e os comprovantes de recolhimento de 74 

contribuições mensais (11/1978 a 02/1985), chega-se ao total de 184 

meses de carência por ocasião do requerimento, suficientes à concessão 

do benefício, na forma do artigo 48, §3.º, da Lei 8.213/91. Assim, 

considerando as explanações supra, entendo que o pedido de 

aposentadoria por idade híbrida formulado na inicial deve ser acolhido, a 

fim de conceder a autora o benefício, consoante prevê a legislação 

pertinente, nos moldes assinalados no dispositivo desta sentença. De 

acordo com o artigo 29, II, da Lei 8.213/91, o cálculo do benefício será a 

média aritmética correspondente a 80% dos maiores salários de 

contribuição. DECIDO. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

alternativo, para condenar o Requerido a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade híbrida a autora Benvinda de 

Lurdes de Sousa Alves, no equivalente a 80% (oitenta por cento) dos 

maiores salários de contribuição, de acordo com o artigo 29, inciso II, da 

Lei 8.213/91, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

requerimento administrativo (21/02/2018). Em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Quanto as prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária pelo INPC, a 

partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124184 Nr: 7644-67.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Guimarães Vieira, Anderson Marques 

Sales, Kleiton Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 (...) Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva 

em prisão domiciliar, do Requerentes/Acusado EVERALDO GUIMARÃES 

VIEIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Noutro giro, considerando o cumprimento do 

mandado de prisão em face do Acusado ADEMIR DA SILVA ARAÚJO (ref. 

08), bem como a determinação da citação do mesmo (ref. 9), REVOGO EM 

PARTE A DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO de código n.º 

122011, para fins de garantir a celeridade no julgamento do Acusado 

Ademir, pelo que, DETERMINO que o mesmo seja reincluído nos autos 

originários (código n.º 122011).Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.Porto Alegre do Norte, 15 de abril de 

2020JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123904 Nr: 7474-95.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carvalho da Silva, Naiara Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo tiago queiroz da 

maia santos - OAB:23850, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal
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Vistos.

Tendo em vista a petição juntada em ref. 08, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo legal.

Às providências.

Porto Alegre do Norte, 14 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 7215-37.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN OLIVEIRA GUERRA, Cristiano das Neves 

Souza Lima, JHONATON DA SILVA GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

Em anexo  as  in fo rmações  p res tadas  no  HC n . º 

1008172-33.2020.8.11.0000, referente aos presentes autos.

No mais, cumpra-se a decisão de ref. 410.

Às providências.

Porto Alegre do Norte, 24 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 122752 Nr: 6752-61.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Souza dos Santos, Volnei 

Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO ALVES SOUZA DOS SANTOS, 

Cpf: 05923384108, Rg: 2882225-0, Filiação: Luiciane Pereira de Souza e 

Marcelo Alves dos Santos, data de nascimento: 27/06/2000, brasileiro(a), 

natural de Luciara-MT, convivente, vaqueiro, Telefone 66-98467-8569. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor do acusado por infração ao art. 157, §3º, inciso II, 

do Código Penal, na forma da Lei.

Despacho: (...) ANTE O EXPOSTO, (...) , RECEBO a denúncia por 

vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal.Citem-se os acusados para responderem à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado que 

poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. No caso do réu informar 

que não tem condições de constituir advogado, tendo em vista a ausência 

de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o advogado, Dr. NELTON 

SCHWINGEL, OAB/MT 14.175-A, para atuar na defesa do denunciado 

durante toda instrução criminal, o qual deverá ser intimado da presente 

nomeação, a fim de que tome as medidas necessárias nos autos. O oficial 

deverá proceder na forma do artigo 1.373, § 4º, da CNGC.Por fim, defiro o 

item “2” da cota ministerial, devendo ser oficiado conforme requerido. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 27 de abril de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 55019 Nr: 410-73.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 INTIMO o Dr. Adão Delgado da Silva Junior, OAB/MT 26684/O, para ser 

intimado da nomeação dativa, para atuar na defesa do réu JAILSON 

SANTOS ROBALO, decisão de ref. 96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 60129 Nr: 3375-24.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Correia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 INTIMO o Dr. Adão Delgado da Silva Junior, OAB/MT 26684/O, para ser 

intimado da nomeação dativa, para atuar na defesa do réu Rubens Correa 

dos Santos, decisão de ref. 95.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-86.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLAUDIO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

EUDES MARCOS DE BRITO GARCIA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO INACIO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK MONEZZI SOARES OAB - MT24820/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, na presente data, juntei a estes autos cópias das petições 

que foram juntadas aos autos físicos do inquérito de código 68382, tendo 

em vista que o pedido não deveria ser juntado ao inquérito policial, mas na 

presente Ação Penal.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

GILBER SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

DYEICE KELY FIOREZE DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMILLY DE CAMPOS MARIANO (REU)

ANTONIO DUARTE (REU)

ÉRICA THAÍS LEITE DA SILVA (REU)

ALDENIR DUARTE (REU)

ANTONIO MARIA PEREIRA LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 
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(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO PARA 

APRESENTAR DEFESA DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

GILBER SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

DYEICE KELY FIOREZE DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMILLY DE CAMPOS MARIANO (REU)

ANTONIO DUARTE (REU)

ÉRICA THAÍS LEITE DA SILVA (REU)

ALDENIR DUARTE (REU)

ANTONIO MARIA PEREIRA LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO PARA 

APRESENTAR DEFESA DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

GILBER SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

DYEICE KELY FIOREZE DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMILLY DE CAMPOS MARIANO (REU)

ANTONIO DUARTE (REU)

ÉRICA THAÍS LEITE DA SILVA (REU)

ALDENIR DUARTE (REU)

ANTONIO MARIA PEREIRA LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO PARA 

APRESENTAR DEFESA DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000385-47.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES (TESTEMUNHA)

GILBER SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

DYEICE KELY FIOREZE DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMILLY DE CAMPOS MARIANO (REU)

ANTONIO DUARTE (REU)

ÉRICA THAÍS LEITE DA SILVA (REU)

ALDENIR DUARTE (REU)

ANTONIO MARIA PEREIRA LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO PARA 

APRESENTAR DEFESA DO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68020 Nr: 1594-05.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedário Liberto de Jesus, Reginaldo Novaes 

de Araújo, Fernando Santos Pereira, Luciano da Cunha Gonçalves, Cícero 

da Silva, Elias Teixeira Torres, Lindomar da Conceição, Altamiro Soares de 

Araújo, Francisco Luiz da Silva, Gildécio Dias Santiago, Joel Antonio 

Nascimento, Paulo Roberto Novais de Araújo, Claudino de Oliveira, 

Genésio Rosa Gomes, José Martins Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diego carretero - 

OAB:278065/SP, Israel Moreira de Almeida - OAB:9789/MT, Jorge 

Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O, JULIANO DUARTE PRIOTO 

- OAB:18566/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 68020 [nº 1594-05.2019.811.0098] Vistos. Cuida-se 

de pedido de revogação de prisão preventiva aviado em favor dos 

acusados Gedário Liberto de Jesus, Reginaldo Novais de Araújo, Cícero 

da Silva e Luciano da Cunha Gonçalves, em que a defesa alega, em 

síntese, que estão presos há 08 (oito) meses, pelos mesmos fatos 

discutidos em outro processo, e ainda, que não são reincidentes e que 

não estão preenchidos os requisitos da preventiva. (...) Assim, os motivos 

que deram ensejo à decretação da prisão preventiva ainda subsistem, 

demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa 

linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de 

garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva de Gedário Liberto de Jesus, Reginaldo Novais de Araújo, 

Cícero da Silva e Luciano da Cunha Gonçalves, e as mantenho por estes, 

e por seus próprios fundamentos. Com relação ao pedido de restituição de 

celular, na toada da cota Ministerial, DETERMINO que seja certificado pela 

Secretaria da Vara quanto ao aparelho celular Samsung, parte traseira 

b ranca,  iden t i f i cado  com IMEI  3561421101203388813, 

356141110120338815 (de propriedade de Rosa Dolores Duranti dos 

Santos), tomando as diligências necessárias, como envio de ofício à 

central de administração ou Polícia Federal. Ainda, deverá remeter ofício à 

Polícia Federal pugnando por informações sobre o aparelho e sua 

destinação, e ainda, se subsistem motivos para manutenção da apreensão 

do objeto, em seguida, com a resposta, vista ao Ministério Público, com o 

prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar no que entender de direito. No 

mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão retro, aguardando-se o 

aporte das citações e repostas à acusação. (...) CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE. Porto Esperidião/MT, 24 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-88.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 
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PROCESSO n. 1000434-88.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 8.075,48 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE LOPES SURUBI Endereço: 

RUA DOS MADEREIROS, 580, vila picada, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 28/09/2020 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 27 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-73.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000435-73.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.457,92 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IRACI DIAS DA CRUZ Endereço: 

RESIDENCIAL EDELMIRA, 06, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS 

Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, - DE 0411 A 0679 - LADO 

ÍMPAR, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-023 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 28/09/2020 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 27 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-94.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BASSI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão Processo: 

8010094-94.2014.8.11.0098; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida, para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inonimado no prazo legal. PORTO ESPERIDIÃO, 

27 de abril de 2020 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-06.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO Certidão Processo: 

8010009-06.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 24.031,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Bancários, Financiamento de Produto, Indenização por 

Dano Material]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos com fulcro na PORTARIA 

n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a realização de 

sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de intimar VOSSA 

SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de abril de 

2020 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Analista Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251584

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-06.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

Vistos. Em análise à manifestação da parte em ID 6152498 e, observando 

que os motivos ensejadores do pedido subsistem, tendo havido a 

citação/notificação da parte para audiência de conciliação apenas 1 (um) 

dia antes da data designada para o ato e, considerando os Princípios do 

Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, acolho o pedido da parte para 

anular ab initio o processo. Assim, determino COM URGÊNCIA, a Citação e 

notificação da Reclamada de todo o teor da presente ação, bem como 

para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, em audiência a ser designada pela secretaria, advertindo-o de 

que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de 

serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (artigo 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se 

o Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Por fim, atente-se à notificação da parte com antecedência para 

comparecimento à audiência a ser designada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 26 de junho de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza 

Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-59.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DESIDERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REU)

 

Vistos. Considerando-se o recolhimento das custas judiciais, estando a 

petição inicial devidamente regular, RECEBO-A, nos termos do art. 334 do 

Código de Processo Civil. A tutela de urgência pleiteada deve ser 

examinada à luz da denominada tutela provisória, prevista no artigo 294 e 

seguintes do CPC, mais especificamente a tutela de urgência de natureza 

satisfativa e, como tal, deve preencher os requisitos previstos pelo art. 

300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como da 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida. A tutela de urgência 

será concedida, portanto, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao 

processo. Além disso, há outro critério que deve ser observado, qual seja, 

a “irreversibilidade” da medida concedida, verificando ser um requisito 

negativo, uma vez que “não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3º, CPC). No caso dos 

autos, e neste momento de cognição ainda superficial, onde há de 

sopesar pelo mal menor, entendo por INDEFERIR o pedido de tutela de 

urgência vindicado, especialmente diante do flagrante perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Além disso, trata-se de matéria 

fática afeta ao mérito da ação, devendo ser oportunizado à parte ré (eis 

que sequer foi citada) o exercício do contraditório efetivo. CITE-SE A 

PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à audiência de 

conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca. 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A). O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (eventualmente). Fiquem as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. SECRETARIA: Decorrido o prazo para 

contestação, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 
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questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000188-20.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO DAL BOSCO BIONDO (REQUERIDO)

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cada parte arcará com 

os honorários advocatícios de seus patronos. Custas pro rata, 

observando-se a gratuidade de justiça eventualmente deferida. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000274-20.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (REU)

ROSANE BALKE (REU)

 

Vistos. Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do CPC), 

visto que não procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas, 

tampouco formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça, 

conforme apontamento no sistema PJE. Transcorrido o prazo supra, 

certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000270-80.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEREZA MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Considerando-se que constam dos autos elementos a 

justificar a alegação de insuficiência de recursos, em consonância com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. A eventual 

concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 

12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro público, bem 

como a concreta possibilidade de irreversibilidade da decisão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção 

os art. 285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência 

de conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. F. S. (AUTOR(A))

ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Alvará Eletrônico n° 603172-2/2020 assinado nesta data. 

Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-36.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE TOIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABC PLUS TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LIMITADA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR TRESSOLDI WEIS OAB - SP411656 (ADVOGADO(A))

EDUARDO CORREA DA SILVA OAB - SP242310 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Suspendo o feito até o 

integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do NCPC. 

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes. Anoto competir a elas comunicar este 

Juízo sobre seu integral cumprimento. No silêncio, presumir-se-á a 

quitação da dívida, vindo conclusos para extinção. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-82.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração, pelo que mantenho a decisão 

que indeferiu a gratuidade de justiça pelos seus próprios fundamentos. 

Certifique-se eventual transcurso do prazo recursal e arquive-se. 

Havendo interposição de recurso, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-80.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDEREZ RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 841 de 935



Processo Civil. Considerando-se que constam dos autos elementos a 

justificar a alegação de insuficiência de recursos, em consonância com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. A eventual 

concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 

12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro público, bem 

como a concreta possibilidade de irreversibilidade da decisão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção 

os art. 285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência 

de conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-35.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINA ALVES DE JESUS MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Chamo o feito à ordem. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil. Considerando-se que constam dos autos 

elementos a justificar a alegação de insuficiência de recursos, em 

consonância com o artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. A 

eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro público, bem 

como a concreta possibilidade de irreversibilidade da decisão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção 

os art. 285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência 

de conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-73.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAN PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMMER LOTEADORA LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27/07/2020 às 14:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000082-24.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINES FELIX REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE GUOLLO VOLF (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que apresente 

Impugnação à Contestação, no prazo legal, bem como para intimar a parte 

Requerida Fernanda Caroline Guollo Volf, através de seu advogado, para 

que junte aos autos a procuração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-77.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA OAB - MT10965/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que apresente 

Impugnação à Contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 15357 Nr: 1321-66.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albery Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) nesta data, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Parte isenta de custas.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
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 Cod. Proc.: 12281 Nr: 803-47.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Hoppe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) nesta data, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Parte isenta de custas.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 13312 Nr: 442-93.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zizi Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Fabiana Braga Segura Pereira - 

OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) nesta data, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Parte isenta de custas.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 13709 Nr: 843-92.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) nesta data, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Parte isenta de custas.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-73.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ASSIS FARIAS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000178-73.2018.8.11.0080 Polo Ativo: JOAO DE ASSIS FARIAS 

FILHO Polo Passivo: VIACAO OURO E PRATA SA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, onde, em 

síntese, afirma que adquiriu bilhete de passagem da ré de Santarém para 

Marabá no dia 10/08/2018, com saída às 6h00 e previsão de chegada às 

05h55min do dia seguinte. Que por conta de constantes paradas e atrasos 

durante o percurso, a chegada em Marabá foi por volta das 8h20min, mais 

de 2h de atraso, após o previsto. Em sede de contestação, a requerida 

alegou que a empresa cumpre o horário de partida do ônibus da cidade de 

Itaituba/PA, contudo, diante das condições da estrada e da longa distância 

do trecho, o horário informado para embarque nas rodoviárias que se 

encontram no “meio do percurso” são horário previstos, não havendo 

possibilidade de a empresa garantir cumprimento de horários exatos. Que 

o autor contou com pouco espaço de tempo entre uma viagem e outra 

para chegar ao destino final, contando com uma hora entre um trecho e 

outro. Pois bem. As companhias de transporte coletivo rodoviário de 

passageiros, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 3 (três) 

horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto no artigo 4º da lei nº 

11.975/2009: “Art. 4º A empresa transportadora deverá organizar o 

sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro 

motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem 

durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo 

de 3 (três) horas após a interrupção.” (grifo nosso) Este é o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO DE ÔNIBUS - 

MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO 

ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO 

CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 
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11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo 

período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a 

cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe 

alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar 

ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não 

identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da 

parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente 

definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 

85, §11, do CPC). (N.U 0001475-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020) (grifo nosso). A situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Querência-MT (assinado 

digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA SOUTHIER (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA OLIVEIRA OAB - DF25567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECORRIDO)

OI BRASILTELECOM (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

dar ciência às Partes do retorno dos autos. Não havendo manifestação 

pelas partes no prazo de 5 dias, desde já impulsiono o feito ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-02.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000314-02.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:DHEYNNY DE 

MELO CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 19/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 . 26 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-93.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS RIMAQ COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000237-93.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:MARISA 

BATISTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYBSON IBIAPINO 

COSTA SANTOS, KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA POLO 

PASSIVO: SS RIMAQ COMERCIO EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação de Ribeirão Cascalheira 

Data: 10/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA PADRE JOÃO 

BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 

78675-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-78.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANE SEVERINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000238-78.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:ELIVANE 

SEVERINO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação de Ribeirão Cascalheira Data: 10/06/2020 Hora: 12:30 , 

no endereço: AVENIDA PADRE JOÃO BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 . 25 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000258-87.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA EUGENIA DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000258-87.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

CREUSA EUGENIA DE SOUZA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito ao restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença de segurado especial (rural) concedido judicialmente (autos 

n. 765-12.2012.811.0052). Em audiência de instrução, a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferida. Ônus 

probatório invertido ao requerido. DECIDO. Fixo o prazo de 15 dias para as 

partes especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando 
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sua pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se prova 

técnica, poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o 

risco de preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão 

observar os artigo 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em 

tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo, sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide. Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado. Intime-se o 

requerido por meio eletrônico. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-45.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MANOEL SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000319-45.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

JAIR MANOEL SIMAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade de 

segurado especial (rural). Em audiência de instrução, a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferida. Ônus 

probatório invertido ao requerido. DECIDO. Fixo o prazo de 15 dias para as 

partes especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se prova 

técnica, poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o 

risco de preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão 

observar os artigos 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em 

tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo, sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide. Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado. Intime-se o 

requerido por meio eletrônico. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000101-17.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ELZI PIRES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento do benefício previdenciário por incapacidade de 

segurado especial (rural). Em audiência de instrução, a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferida. Ônus 

probatório invertido ao requerido. DECIDO. Os relatórios médicos e exames 

laboratoriais contidos nos autos dão contada do quadro clínico da parte 

autora descrito na petição inicial (CID 10: M 06.0, M 79.7 e F32.1) e 

atestam pela incapacidade laboral, sendo contemporâneos à propositura 

da ação, elementos que, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

justificam a manutenção da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela – Id. 18159143. Fixo o prazo de 15 dias para as partes 

especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se prova técnica, 

poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão observar os 

artigos 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo, sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide. 

Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado. Intime-se o 

requerido por meio eletrônico. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-44.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000278-44.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:DANIEL 

RODRIGUES PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: ODONTOPREV S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-07.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000177-07.2020.8.11.0052 

REQUERENTE: SILVANA REGINA CARREIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA 

de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes SILVANA REGINA CARREIRO e BANCO BRADESCO S.A., em que, 

entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte que seja 

determinado a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito/banco de dados, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela 

parte adversa. Narra que “(...) mesmo tendo liquidado todas as parcelas 

da “suposta dívida”, contraída com a Ré, conforme documentação 

acostada, esta ainda insistiu em NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, 

alegando que a autora deve a quantia de R$ 776,64 (Setecentos e Setenta 

e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos).(...)”, assim como que “(...) 

os descontos indevidos eram realizados em folha, como pode a autora, 

mesmo após liquidar todas as parcelas impostas pela Ré, ainda estar 

devendo alguma quantia. Trata-se inequivocamente de NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA (...)”. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. O Enunciado n. 26 do FONAJE, 

com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos 

da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 
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o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível 

mitigar a impossibilidade de concessão. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris - está configurada 

pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e 

reconhecimento do indevido lançamento do nome da parte nos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito/banco de dados ou cartório 

de protesto. O periculum in mora, uma vez que o mencionado 

registro/restrição já vem causando prejuízos e caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte certamente causará outros de difícil 

reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano. A parte 

autora/reclamante narra que adimpliu a obrigação junto à instituição 

financeira reclamada, o que ocorre através do desconto em folha, contudo 

teve o nome indevidamente inscrito e mantido nos cadastros restritivos de 

crédito. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o 

momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da 

não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 300, § 3º - e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão e a 

constrição/anotação a produzir seus regulares efeitos sem qualquer 

prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os encargos decorrentes da 

mora. Ademais, esclareço que nas ações que versem sobre 

cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo e 

de outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer 

fungíveis, a tutela específica e a sentença serão efetivadas através de 

simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo 

arquivo dos dados indicado pela parte autora na petição inicial ou pedido 

avulso. Providência essa que não impede a parte adversa, quando 

cientificada da ação e argumentos da parte reclamante, que haja no 

sentido de determinar extrajudicialmente a providência por esponte própria 

e comunique nos autos do processo. Com essas razões e porque 

presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para DETERMINAR que 

seja excluído o nome da parte reclamante SILVANA REGINA CARREIRO 

dos registros/banco de dados de(a) SERASA EXPERIAN e relacionado ao 

débito lançado pela parte adversa e objeto da ação. REGISTRO(S) DE 

SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: BANCO 

BRADESCO S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0800 557 

222 DATA VENCIMENTO: 07/02/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

464578011000053EC VALOR: 776,64 DATA INCLUSAO: 11/03/2019 -------

------------------------------------ OFICIE, com URGÊNCIA, ao(s ) 

responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, fazendo-o através 

do sistema SERASAJUD na hipótese de envolver a SERASA EXPERIAN. 

Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista 

para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, 

art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

CNGC, art. 926. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no 

art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 19 

de abril de 2020 - 22:22:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DUAM REBERT TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROBERTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000974-17.2019.8.11.0052. REQUERENTE: DUAM REBERT TEIXEIRA 

REQUERIDO: MARIA ROBERTA DE OLIVEIRA A parte foi intimada, em 

audiência, para regular o endereço do polo passivo, possibilitando o 

prosseguimento do feito, deixando, contudo, correr o prazo sem 

manifestação. Decido. O endereço atualizado de réu é requisito essencial 

para o desenvolvimento regular do processo. Ausente ele, indefere-se a 

petição inicial. Dispositivo. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o 

feito sem resolução de mérito. Transitado em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos na condição de findo. Cumpra-se. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-29.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BARTOLOMEU FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000279-29.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ANA 

BARTOLOMEU FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: ICATU SEGUROS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA RUA 

CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – CEP.: 78.275-000 - 

FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 1000346-62.2018.8.11.0052 

REQUERENTE: SILVANA REGINA CARREIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto e bem examinado. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC - interposto por 

SILVANA REGINA CARREIRO, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação de contradição e omissão e pedido de modificação da 

sentença – efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da 

parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento 

implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 

e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. Nesses termos: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE DO JULGADO 

ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS. 1. A falta de intimação determinada 

por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração 

conferindo efeitos infringentes ao recurso. 2. Embargos de declaração 

providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o devido 

contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente”. (STJ, 

EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido in albis ou não, volte-me. Cumpra. Às 

providências. De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 19 de abril de 2020 - 

22:37:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-51.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MERIVAM MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerida para se manifestar nos autos acerca do 

comprovante de pagamento, juntado ao Id. 31562341/31562346, no prazo 

legal. Rio Branco/MT, 27/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-53.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFANT & DEFANT LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 8010276-53.2016.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: DIVINO LOPES DA SILVA Endereço: Avenida dos Imigrantes, 729, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DEFANT & DEFANT LTDA. Endereço: Rodovia BR 070, 4620, SANTO 

ANTONIO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Senhor(a): EXECUTADO: 

DEFANT & DEFANT LTDA. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

DECISÃO: Anexo VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 29.075,27 (vinte e nove mil 

e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do aviso de 

recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-73.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 
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CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 8010404-73.2016.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 19.901,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Processo e Procedimento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALZIRA SILVA MOREIRA 

Endereço: Rua PERNAMBUCO, S/N, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: Nome: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Endereço: Avenida BRASIL, 43609, - DE 37915 A 49387 - LADO ÍMPAR, 

CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 23078-002 Nome: 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Endereço: , 12901, 4º 

ANDAR, TORRE OESTE, , SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-610 Senhor(a): 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Anexo VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 5.047,22 (cinco mil e quarenta e sete reais e vinte e dois 

centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada 

aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 27 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-79.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. L. M. (REQUERENTE)

GISELE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 8010423-79.2016.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 20.780,96 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Processo e Procedimento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KAIO DE SOUZA LIMA 

MAXIMO Endereço: Rua SÃO PAULO, 140, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 Nome: GISELE DE SOUZA LIMA Endereço: Rua SÃO PAULO, 

140, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SUBMARINO VIAGENS LTDA. Endereço: Avenida INDUSTRIAL, 600, 1 

ANDAR SALA108-B E 109B EDIFICIO C E GAND PLAZA SHOPING, 

JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09080-970 Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: , 856, LOTE 04, JARDIM CECI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04072-000 Senhor(a): REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e 

TAM LINHAS AÉREAS S/A A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 331,54 

(trezentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 

27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-14.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000280-14.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA DOMINGA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR 

DA SILVA POLO PASSIVO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 848 de 935



- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-96.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-96.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA DOMINGA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR 

DA SILVA POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-81.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA DOMINGA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE GASPAR 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Decisão

CIA : 0714139-36.2020.8.11.0032

Vistos.

Cuida-se de decisão proferida pela Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva 

– Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça- no CIA n. 

0058095-79.2019.8.11.000, referente à Mediação e Conciliação nas 

serventias Extrajudiciais regulamentada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria do Foro Extrajudicial, Capitulo VI, em consonância 

com a Lei n. 13.140/2015, Resolução 125/2010-CNJ e Provimento nº 

67/2018-CNJ.

A Sra. Velenice Dias de Almeida e Lima, Registradora do Cartório do 2º 

Ofício de Registros Civis, Pessoas Jurídicas, Protestos e Tabelionato desta 

Comarca, informou através do Ofício n. 009/2020 que optou por prestar os 

serviços de Mediação e Conciliação Extrajudicial nas dependências da 

referida serventia e que participou de cursos de capacitação promovido 

pela EMAM na sede da AMAM, indicando o nome da escrevente Terezinha 

Lopes Dias, apresentando certificado de ambas referente a conclusão do 

Curso de Mediação e Conciliação.

Assim sendo, DEFIRO a autorização do nome indicado pela Registradora 

do Cartório do 2º Ofício de Registro Civil desta Comarca, para atuar como 

mediadora e conciliadora.

Proceda-se ao cadastramento no sistema GIF (Gestão integrada do Foro 

Judicial e Extrajudicial) e publicação no site.

 Notifique-o Cartório de que a mediadora e conciliadora deverá, a cada 02 

(dois) anos, contados da autorização, comprovar à Corregedoria-Geral da 

Justiça, e ao NUPEMEC a realização de cursos de aperfeiçoamento em 

mediação e conciliação.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Oficie-se o DPF/CGJ, informando as providências tomadas.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 24 de Abril de 2020.

 (assinado Digitalmente)

SUELEN BARIZON HARTMANN

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CORREIA DE MORAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000086-45.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 17881022 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-80.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000170-80.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 
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efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17953086), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12 ( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-51.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

YORLANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000493-51.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(18689637), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 202,59( duzentos e dois reais e cinquenta e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-84.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000312-84.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(10627589) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000428-22.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Execução proposta 

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ em face de BANCO ITAU CONSIGNADO 

S.A, ambos qualificados nos autos. Em decisão Id. 20596501 foi 

determinada a intimação da parte autora para que comprovasse a 

condição de miserabilidade ou o recolhimento das custas iniciais, sob pena 

de extinção do feito. Formalizado os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. A requerente, apesar de 

intimado para recolher as custas e taxas processuais ou comprovar sua 

miserabilidade, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação 

judicial, de modo que o indeferimento da inicial e a extinção do feito são 

medidas impostergáveis. Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do 

artigo 330, IV, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do 

mesmo códex. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-25.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA DE SOUZA LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIO OESTE PREFEITURA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000971-25.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): JOANITA DE SOUZA LOUZADA REU: ROSARIO OESTE 

PREFEITURA Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

Tutela Provisória de Urgência proposta JOANITA DE SO UZA LOUZADA 
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em face de MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, ambos qualificados nos autos. 

No decorrer do procedimento, a requerente noticiou a desistência da 

demanda, pugnando pela extinção do feito. Formalizado os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Tendo em 

vista que a parte requerente manifestou que não possui interesse no 

prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência. Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 01 de 

abril de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000991-16.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. G. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000991-16.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: HELIS ALVES MENDES REQUERIDO: JOVELINA CRISTINA 

GOMES MENDES Vistos. Trata-se de Ação de Ação de Divórcio Litigioso 

proposta por Helis Alves Mendes em face de Jovelina Cristine Gomes 

Pereira, ambos qualificados nos autos. Em decisão Id.26141394 foi 

determinada a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, 

procedendo com a correta classificação processual e organização dos 

documentos juntados. Devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte (Id.28014487). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. O requerente, apesar de 

intimado para emendar a inicial, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a 

determinação judicial, de modo que o indeferimento da inicial e a extinção 

do feito são medidas impostergáveis. Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, I, do mesmo códex. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-63.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANDIVAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. O. S. (REQUERIDO)

A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000184-93.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: JILMARA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ELZA 

MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS, ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável, “post 

mortem”, proposta por JILMARA RODRIGUES DOS SANTOS em face de 

ELZA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS e ADEMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos, objetivando o reconhecimento de 

união estável com do “de cujus” EVANDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

desde o ano 2017 até a data do óbito em 12.07.2018. Devidamente 

citados, os requeridos não se opuseram ao reconhecimento a 

procedência da ação, nos termos requeridos na inicial, Id. 21164833. 

Instado a manifesta-se, o Ministério Público pugnou pela procedência do 

pedido, a fim de reconhecer a união estável post mortem havida entre 

Jilmara Rodrigues dos Santos e Evander Rodrigues de Oliveira, no período 

compreendido entre 2017 até o falecimento (12/07/2018), Id. 26565090. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria que 

dispensa a produção de outras provas além das já produzidas, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Conforme visto, busca a parte autora, neste 

processo, unicamente a declaração judicial de união estável havida com o 

Sr. EVANDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, afirmando que conviveram como 

se casados fossem, entre o ano de 2017 até a morte do “de cujus”, que 

ocorreu em 12.07.2018. É certo que a Constituição Federal assegura o 

reconhecimento da união estável, conforme os desígnios contidos no 

artigo 226, § 3º, que dispõem da seguinte forma: “Art. 226. A família, base 

da sociedade, tem especial proteção do Estado.” (...) “§ 3º - para efeito da 

proteção do estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.” No caso, cumpre destacar que os próprios requeridos, 

genitores do “de cujus”, manifestaram em sua peça defensiva 

concordância com o pedido inicial, não havendo, pois, pretensão resistida, 

de modo que não há que se falar em controvérsia. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para RECONHECER a 

UNIÃO ESTÁVEL mantida por JILMARA RODRIGUES DOS SANTOS e 

EVANDER RODRIGUES DE OLIVEIRA no período de 2017 a 12.07.2018, 

quando do falecimento deste último. Em razão disso, JULGO EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Registro, desde já, que as partes renunciam ao 

prazo recursal. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado. Arbitro em 

favor do advogado dativo nomeado para defesa dos requeridos o 

equivalente a 04 URH pela atuação nestes autos. Expeça-se a certidão 

respectiva Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário. Rosário 

Oeste/MT, 16 de abril de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. O. S. (REQUERIDO)

A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000184-93.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: JILMARA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ELZA 

MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS, ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável, “post 

mortem”, proposta por JILMARA RODRIGUES DOS SANTOS em face de 

ELZA MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS e ADEMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos, objetivando o reconhecimento de 
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união estável com do “de cujus” EVANDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

desde o ano 2017 até a data do óbito em 12.07.2018. Devidamente 

citados, os requeridos não se opuseram ao reconhecimento a 

procedência da ação, nos termos requeridos na inicial, Id. 21164833. 

Instado a manifesta-se, o Ministério Público pugnou pela procedência do 

pedido, a fim de reconhecer a união estável post mortem havida entre 

Jilmara Rodrigues dos Santos e Evander Rodrigues de Oliveira, no período 

compreendido entre 2017 até o falecimento (12/07/2018), Id. 26565090. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria que 

dispensa a produção de outras provas além das já produzidas, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Conforme visto, busca a parte autora, neste 

processo, unicamente a declaração judicial de união estável havida com o 

Sr. EVANDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, afirmando que conviveram como 

se casados fossem, entre o ano de 2017 até a morte do “de cujus”, que 

ocorreu em 12.07.2018. É certo que a Constituição Federal assegura o 

reconhecimento da união estável, conforme os desígnios contidos no 

artigo 226, § 3º, que dispõem da seguinte forma: “Art. 226. A família, base 

da sociedade, tem especial proteção do Estado.” (...) “§ 3º - para efeito da 

proteção do estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.” No caso, cumpre destacar que os próprios requeridos, 

genitores do “de cujus”, manifestaram em sua peça defensiva 

concordância com o pedido inicial, não havendo, pois, pretensão resistida, 

de modo que não há que se falar em controvérsia. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para RECONHECER a 

UNIÃO ESTÁVEL mantida por JILMARA RODRIGUES DOS SANTOS e 

EVANDER RODRIGUES DE OLIVEIRA no período de 2017 a 12.07.2018, 

quando do falecimento deste último. Em razão disso, JULGO EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Registro, desde já, que as partes renunciam ao 

prazo recursal. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado. Arbitro em 

favor do advogado dativo nomeado para defesa dos requeridos o 

equivalente a 04 URH pela atuação nestes autos. Expeça-se a certidão 

respectiva Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário. Rosário 

Oeste/MT, 16 de abril de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-39.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FIRMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000498-39.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO ANTONIO FIRMIANO REU: CARTORIO DO 1 OFICIO 

DE ROSARIO OESTE Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido Liminar c/c danos Materiais e Morais, proposta por Benedito 

Antônio Firmino em face de Cartório do 1º Ofício de Rosário Oeste, ambos 

qualificados nos autos. Em decisão Id.2209085 foi determinada a intimação 

da parte autora para que comprovasse a condição de miserabilidade ou o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Em petição 

Id. 22624870, a parte autora pleiteia a alteração do polo ativo para fazer 

constar como autora Érica de Almeida Ferreira, por ser essa a 

responsável pela regularização e venda do imóvel, bem como requer a 

concessão da justiça gratuita em favor de Érica de Almeida Ferreira. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Quanto ao pedido de substituição do polo ativo da 

demanda, este deve ser indeferido, uma vez que Érica de Almeida Ferreira 

não possui representação nos autos, sendo qualquer ato praticado em 

seu nome inexistente, já que ausente qualquer das hipóteses do art. 104, 

do CPC. Ademais, a parte autora Benedito Antônio Firmino quando intimada 

para comprovar sua miserabilidade ou mesmo recolher as custas iniciais, 

traz aos autos manifestação em que busca justificar a hipossuficiência de 

Érica de Almeida Ferreira. Assim, deixo de analisar o pleito, visto que não 

se mostra lícita a postulação de direito alheio em nome próprio. Com essas 

considerações, o requerente, apesar de intimado para recolher as custas 

e taxas processuais ou comprovar sua miserabilidade, deixou decorrer o 

prazo, sem cumprir a determinação judicial, de modo que o indeferimento 

da inicial e a extinção do feito são medidas impostergáveis. Isto posto, 

INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 08 de abril de 

2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-51.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000439-51.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BERNARDO CARLOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por BERNARDO CARLOS DA 

SILVA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio - doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada não apresentou 

contestação, juntando apenas extratos CNIS da parte autora(ID. 

22001416) Perícia médica juntada (ID. 26628425). As partes deixaram 

decorrer o prazo sem manifestação quando ao laudo pericial. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil que se o réu não 

contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o magistrado, 

considerando as provas coligidas aos autos e a passividade da parte que 

se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados pela parte na 

petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se manter silente 

denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da demanda, conforme 

disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão 

pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria 

por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade laborativa, enquanto o 

auxílio-doença é devido àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 

8.213/91, respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; A concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 852 de 935



seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Pois bem. Analisando o caso dos 

autos, verifico que não há o preenchimento do requisito correspondente a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o caráter permanente da 

incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o 

auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à ID 26628425, não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do 

autor. Embora tenha constado que a parte apresenta Pseudoartrose da 

clavícula esquerda – M84.1., não há comprovação de qualquer 

incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia médica realizada por perito 

nomeado pelo Juízo indicou que apesar da requerente ser acometido por 

pseudoartrose da clavícula esquerda, apresenta, “bom estado geral(...), 

(...)Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial 

que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua lesão 

estabilizada clinicamente(...)” (sic). Além disso, o perito concluiu que “Com 

base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Dessa forma não há que se discutir se a 

incapacidade é transitória ou permanente, uma vez que não há 

incapacidade. Assim, se a doença apresentada não impossibilita o 

exercício de atividades profissionais da parte requerente e de suas 

atividades habituais, concluo que por não ter preenchido o requisito da 

incapacidade, a parte autora não faz jus aos benefícios postulados. 

Consigno, que diante do resultado pericial, o qual constatou que Bernardo 

Carlos da Silva não se encontra incapacitada, resta prejudica a realização 

de audiência para comprovação da qualidade de segurado especial 

(lavrador) da parte autora. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por BERNARDO CARLOS DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE 

o necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-57.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARLIZE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000555-57.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ARLIZE DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA proposta por ARLIZE DE ALMEIDA contra 

o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados, 

objetivando a concessão de tutela antecipada para concessão do 

benefício previdenciário de auxílio - doença, e ao final, a procedência da 

ação, com conversão em aposentadoria por invalidez, caso comprovada a 

incapacidade permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos 

necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em que foi 

INDEFERIDO o pedido de tutela antecipada, e DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada não apresentou 

contestação. Perícia médica juntada (ID. 26628079). Instando a se 

manifestar quanto a perícia, a parte autora requereu a nomeação de novo 

perito especialista nas patologias do requerente. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil que se o réu não 

contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o magistrado, 

considerando as provas coligidas aos autos e a passividade da parte que 

se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados pela parte na 

petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se manter silente 

denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da demanda, conforme 

disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão 

pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria 

por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade laborativa, enquanto o 

auxílio-doença é devido àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 

8.213/91, respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; A concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Ademais, o pedido de benefício 

apresentado em 26.03.2019 foi indeferido pela autarquia requerida em 

razão do parecer contrário da perícia médica do INSS, pois não foi 

constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a atividade 

habitual (ID 21441919). Resta, portanto, a lide ser solucionada por este 

Juízo no que diz respeito a requerente fazer jus ao recebimento de um dos 

benefícios requeridos, seja na modalidade do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez. Inobstante a parte autora tenha preenchido 

os requisitos da qualidade de segurada e da carência mínima, verifico que 

não há o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam: a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o caráter permanente da 

incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o 

auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à ID. 26628079, não foi 

constatada a incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. 

Embora tenha constado que a parte autora está acometida pelas 

patologias denominadas Fenda palatina, associada a lábio leporino, 

corrigido cirurgicamente – Q37, desvio septo – J34.2, rinite hipertrófica – 

J30 e refluxo esofagolaríngeo – K21, não há comprovação de qualquer 

incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia médica realizada por perito 

nomeado pelo Juízo concluiu que apesar da parte requerente ser 

acometida pelas patologias acima descritas, apresenta, “bom estado 

geral(...)não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que a incapacite a atividade laborativa habitual, estando 

suas patologias compensadas clinicamente”. (sic). Conforme o laudo 

concluiu “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não 

foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 

limitação para a vida independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que 

o laudo foi elaborado por médico, o qual possui qualificação técnica e 

profissional necessária para realização de mencionado exame. Além 

disso, verifico que suas respostas são claras e objetivas, não restando 
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dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse 

privado das partes e goza de presunção de veracidade e legitimidade, 

presunção esta que é afastada somente mediante apresentação de prova 

robusta e suficiente, o que não se apresenta no caso em tela. Portanto, 

não vislumbro a necessidade de nomeação de perito especialista nas 

patologias do requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova 

perícia formulado pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se 

a incapacidade é transitória ou permanente, uma vez que não há 

incapacidade. Assim, se a doença apresentada não impossibilita o 

exercício de atividades profissionais da parte requerente e de suas 

atividades habituais, concluo que por não ter preenchido o requisito da 

incapacidade, a parte autora não faz jus aos benefícios postulados. Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ARLIZE DE 

ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter 

demonstrado a incapacidade total transitória ou permanente para o 

trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem 

custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida. 

Transitada em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA 

SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE 

COUBER. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DE ALMEIDA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000695-91.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): LUCINDA MARIA DE ALMEIDA VIANA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por LUCINDA MARIA DE 

ALMEIDA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio - doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita e INDEFERIDA a concessão de antecipação de tutela. 

Autarquia demandada devidamente citada não apresentou contestação, 

juntando apenas extratos CNIS da parte autora(ID. 24068735) Perícia 

médica juntada (ID. 26629286). Instando a se manifestar quanto a perícia, 

a parte autora requereu a nomeação de novo perito especialista nas 

patologias da parte requerente (ID 26161801). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil que se o réu não 

contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o magistrado, 

considerando as provas coligidas aos autos e a passividade da parte que 

se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados pela parte na 

petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se manter silente 

denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da demanda, conforme 

disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão 

pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria 

por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade laborativa, enquanto o 

auxílio-doença é devido àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 

8.213/91, respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; A concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Pois bem. Analisando o caso dos 

autos, verifico que não há o preenchimento do requisito correspondente a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o caráter permanente da 

incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o 

auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à ID 26629286, não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do 

autor. Embora tenha constado que a parte apresenta transtorno dos 

discos intervertebrais lombares com radiculopatia M51.1, associado a 

síndrome do manguito rotador – M75.1 e fibromialgia – M79.9, não há 

comprovação de qualquer incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia 

médica realizada por perito nomeado pelo Juízo indicou que apesar da 

requerente ser acometido pelas patologias acima descritas, apresenta, 

“bom estado geral(...)Apresenta força, tônus muscular e reflexos 

tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de 

radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com sua mobilidade 

preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral. 

Ombros com arco de movimento preservados, simétricos, sem sinais 

flogísticos.(...)Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, 

estando suas patologias compensadas clinicamente(...)”(sic). Além disso, 

o perito concluiu que “Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. 

Não apresenta limitação para a vida independente” (sic). Nesse ponto, 

vale registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui 

qualificação técnica e profissional necessária para realização de 

mencionado exame. Além disso, verifico que suas respostas são claras e 

objetivas, não restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está 

equidistante do interesse privado das partes e goza de presunção de 

veracidade e legitimidade, presunção esta que é afastada somente 

mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se 

apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de 

nomeação de perito especialista nas patologias do requerente, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado pela parte autora. 

Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é transitória ou 

permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a doença 

apresentada não impossibilita o exercício de atividades profissionais da 

parte requerente e de suas atividades habituais, concluo que por não ter 

preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não faz jus aos 

benefícios postulados. Consigno, que diante do resultado pericial, o qual 

constatou que Lucinda Maria de Almeida Viana não se encontra 

incapacitada, resta prejudica a realização de audiência para comprovação 

da qualidade de segurado especial (lavradora) da parte autora. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUCINDA 

MARIA DE ALMEIDA VIANA, devidamente qualificada nos autos em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificado, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não ter demonstrado a incapacidade total transitória ou 

permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 

8.213/91. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça 

concedida. Em atenção a informação de ID 29516053, determino que a 

Secretaria regularize o cadastro da advogada constituída pela parte 
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autora, retirando dos autos a habilitação do advogado Orivaldo José de 

Souza Junior –OAB nº 25.597/O. Transitada em julgado, AO ARQUIVO. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o 

necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-39.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO BENEDITO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a parte autora para que informe quanto ao 

cumprimento da decisão ID 22077988. ,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000810-15.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO DOMINGOS DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA proposta por 

BENEDITO DOMINGOS DE ALEMIDA contra o INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela 

antecipada para concessão do benefício previdenciário de auxílio - 

doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que foi INDEFERIDO o pedido de 

tutela antecipada, e DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita. Autarquia 

demandada devidamente citada não apresentou contestação, juntou 

extrato CNIS da parte autora (ID 24829428). Perícia médica juntada (ID. 

26628412). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte autora 

requereu a nomeação de novo perito especialista nas patologias do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 do Código de Processo 

Civil que se o réu não contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o 

magistrado, considerando as provas coligidas aos autos e a passividade 

da parte que se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados 

pela parte na petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se 

manter silente denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da 

demanda, conforme disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a 

revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda. Cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido àquele, cuja 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é temporária, nos 

termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, respectivamente. Vejamos. 

Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Já no que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Ademais, o pedido de benefício apresentado em 30.07.2019 foi indeferido 

pela autarquia requerida em razão do parecer contrário da perícia médica 

do INSS, pois não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou 

para a atividade habitual (ID 23991076). Resta, portanto, a lide ser 

solucionada por este Juízo no que diz respeito a requerente fazer jus ao 

recebimento de um dos benefícios requeridos, seja na modalidade do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Inobstante a parte 

autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de segurada e da 

carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos demais 

requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o 

caráter permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) 

ou temporário (para o auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à 

ID. 26628412, não foi constatada a incapacidade para seu trabalho ou 

para a atividade habitual. Embora tenha constado que a parte autora está 

acometida pelas patologias denominadas Hanseníase indeterminada – 

A30.0, associado a sequela de hanseníase-B92, não há comprovação de 

qualquer incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia médica realizada 

por perito nomeado pelo Juízo concluiu que apesar da parte requerente 

ser acometida pelas patologias acima descritas, apresenta, “bom estado 

geral(...)Apresenta fora, tônus muscular e reflexos tendíneos 

preservados nos membros inferiores e superiores. Apresenta 

espessamento nervo ulnar bilateral, sem dinais flogísticos(...)não 

apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a 

incapacite a atividade laborativa habitual, estando sua patologia 

compensada clinicamente(...)Não apresenta limitação para a atividade 

laborativa habitual”. (sic). Conforme o laudo concluiu “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado 

por médico, o qual possui qualificação técnica e profissional necessária 

para realização de mencionado exame. Além disso, verifico que suas 

respostas são claras e objetivas, não restando dúvidas quanto a 

conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse privado das partes 

e goza de presunção de veracidade e legitimidade, presunção esta que é 

afastada somente mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o 

que não se apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a 

necessidade de nomeação de perito especialista nas patologias do 

requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado 

pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é 

transitória ou permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a 

doença apresentada não impossibilita o exercício de atividades 

profissionais da parte requerente e de suas atividades habituais, concluo 

que por não ter preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não 

faz jus aos benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por BENEDITO DOMINGOS DE ALMEIDA, 

devidamente qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. DETERMINO 

QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO MANDADO, 
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CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000809-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IDEJANE DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIO OESTE PREFEITURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000809-30.2019.8.11.0032. 

EXEQUENTE: IDEJANE DE FRANCA EXECUTADO: ROSARIO OESTE 

PREFEITURA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de título judicial 

proposta por Idejanne de França em face de Município de Rosário Oeste, 

ambos qualificados nos autos. Em decisão Id. 24007493 foi determinada a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando documento 

comprobatório da existência do débito, ou mesmo o acordo formulado a 

que se refere na inicial. Em petição Id. 24622650 a parte autora junta termo 

de audiência onde foi entabulado acordo entre o SINTEP e o Município de 

Rosário Oeste/MT, sem a assinatura de nenhum dos presentes. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata de execução de acordo entabulado em ação 

cautelar proposta pelo município de Rosário Oeste em face de Sindicato 

dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, no qual restou 

acordado que a municipalidade “até o dia 01/08/2011, apresentaria 

proposta de pagamento do passivo decorrente da não aplicação do piso 

salarial nacional nos anos de 2009, 2010 e 2011”. Sustenta a autora que 

diante da inércia do Sintep-MT, bem como do inadimplemento verificado 

não restou alternativa, senão a cobrança judicial do crédito. Diante disso, 

a autora pleiteia a cobrança de R$20.455,19 (vinte mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), que supostamente trata-se 

do valor decorrente da não aplicação do piso salarial nacional nos anos de 

2009, 2010 e 2011 no salário da autora. Dessume da própria exordial que 

o acordo que ora se busca execução foi homologado em 13.06.2011, 

sendo a presente ação ajuizada em 17.09.2019, ou seja, mais de 08 (oito) 

anos depois, prescrevendo, portanto, sua pretensão material. Registro 

que a prescrição de dívidas passivas da União, Estados e Municípios, seja 

qual for a sua natureza, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou 

fato do qual se originarem, consoante prevê o artigo 1º do Decreto 

20.910/32. Assim, fluindo o prazo prescricional na forma do artigo 1º do 

Decreto 20.910/32, a pretensão de cobrança do suposto débito referente 

ao acordo entabulado entre o Sintep-MT e o Município de Rosário Oeste 

está prescrita. Isto posto, reconheço a prescrição, nos termos dos artigos 

1º c/c 6º, ambos do Decreto 20.910/32 e julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita, razão porque a exigibilidade de 

eventuais custas processuais restará suspensa, nos termos do artigo 98, 

§3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 08 de 

abril de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000493-80.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDO VITURINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000493-80.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: CARMELINDO VITURINO PEREIRA REQUERIDO: a INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. INTIME-SE a Autarquia 

Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar impugnação a execução, na 

forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo prazo, 

manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de 

compensação, o que deverá ser certificado. Transcorrido o prazo 

assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde expressamente com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apresentado 

valor a ser compensado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito, valendo o silêncio como 

concordância. Nessa hipótese, caso não haja irresignação, PROMOVA-SE 

a compensação. Caso a Autarquia Federal conteste o valor apresentado, 

INTIME-SE a parte exequente parasse manifestar, no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância. Transcorrido “in albis” o prazo 

assinalado ou havendo concordância expressa da parte exequente com o 

cálculo apresentado pela Autarquia Federal, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. FIXO os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre a 

diferença discutida, os quais devem ser pagos com observância do 

disposto no art. 23, da Lei 8.906/94. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000502-42.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA S. QUEIROZ LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora por meio do seu 

advogado(a) para que providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-08.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE BERNARDINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para manifestar-se em relação à petição da parte 

Reclamada constante no andamento retro, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002430-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY ANTONIO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002430-96.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

PARA CIENCIA DA DECISÃO NOS AUTOS 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NONATO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO, 

QUE FOI CONHECIDO, PORÉM, NO MÉRITO FOI DESPROVIDO.DECISÃO 

ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000528-74.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. C. L. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. X. (DEPRECADO)

 

PROCESSO n. 1000528-74.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO POLO PASSIVO: 

JOSE CARLOS XAVIER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DA PARTE 

AUTORA a depositar a complementação das referidas diligências, em 5 

dias, no valor de R$ 2.875,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 

REAIS). Para tanto, o autor deverá acessar o site do TJMT e clicar em: 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA. . 27 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000560-79.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. P. D. M. (DEPRECADO)

 

PROCESSO n. 1000560-79.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO POLO PASSIVO: 

AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a depositar a complementação das 

referidas diligências, no prazo de 24 horas, no valor de R$ 3.350,00 (TRÊS 

MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). Para tanto, o autor deverá acessar 

o site do TJMT e clicar em: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; 

EMISSÃO DE GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA. . 27 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69877 Nr: 1284-13.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 DISPOSITIVO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a 

aposentadoria por invalidez a Christian Caetano De Souza, com 

qualificação abaixo, ressalvado, nos termos explanados no bojo da 

presente, o abatimento de eventual benefício em prestação continuada 

porventura auferido, com implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida em 20 (vinte) dias a partir da intimação 

da presente (art. 497, caput, do CPC), com DIB em 29/05/2019, data da 

juntada da perícia médica aos autos.

Suma para implantação: Christian Caetano De Souza, brasileiro, solteiro, 

leiturista, portador do RG n. 13729926 SSP/MT e devidamente inscrito no 

CPF/MF sob o n. 710.113.901-91, residente e domiciliado na Av. do 

Aeroporto s/n, Bairro Jardim Aeroporto, em Santo Antônio do 

Leverger-MT; aposentadoria por invalidez; valor a ser calculado 

considerando os valores recolhidos, com abono anual, a contar da juntada 

da perícia médica aos autos, de 29/05/2019.

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do 

ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas 

antes da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de 

quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de mora 

incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice percentual de 

juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança que 

eventualmente vier a ser estabelecido em substituição.

Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas nº 

7.603/2001, das Leis nº 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do art. 460 da CNGC.

Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

adversa, que arbitro em 10% da monta das prestações em atr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70085 Nr: 1413-18.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte Autora (ref. 78)

DETERMINO que seja expedido precatório em favor da Autora e RPV em 

favor de seu advogado.

Devendo, ambos, serem remetidos ao TRF1 para o efetivo pagamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 360-31.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 
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FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Diante da manifestação da Autarquia Ré em ref. 65, INTIME-SE a parte 

Autora para ciência.

Certificado o trânsito em julgado, cumpridas todas as deliberações 

constantes nos autos e nada tendo sido requerido pelas partes, 

ARQUIVEM-SE, COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 259-62.2014.811.0053

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GAMA FURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 Vitstos, etc.

Diante da inércia do Munícipio Executado, REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça (CPC, art. 535, § 3º), 

do valor remanescente apontado em ref. 160.

Cumpra-se.

Às Providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NONATO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000595-73.2019.8.11.0053. AUTOR(A): NONATO NUNES DOS SANTOS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aludindo omissão e 

contradição na sentença prolatada nestes autos. Postula pela sanação do 

vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser 

reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira 

satisfatória, de modo que inexiste o citado vício. A irresignação da 

embargante deve ser aviada mediante o meio processual adequado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000035-34.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADALBERTO LINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos etc. Cuida-se de ação 

revisional de contrato com pedido de dano moral movida por Alberto Lino 

da Silva em face de Banco Agibank S/A, qualificados nos autos, aduzindo 

que celebrou cinco contratos de mútuo feneratício, contudo as taxas de 

juros estipuladas se revelam extremamente superiores as taxas médias 

estipuladas pelo Banco Central. Com lastro nestas premissas, postula pela 

revisão contratual com declaração de abusividade das referidas taxas e 

sua subsequente readequação a taxa média do Banco Central, a 

restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da requerida em 

danos morais. Citado, o requerido apresentou contestação ao ID 

26704009, ocasião que apresentou impugnação ao valor da causa e as 

preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido. No 

mérito refutou as alegações da autora e afirmou a validade das taxas 

pactuadas, e, ainda, arguiu a inexistência de danos morais. Réplica ao ID 

30340831. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Havendo impugnação ao valor da causa, passo 

a sua análise. O art. 292, II, do Código de Processo Civil, que disciplina a 

questão, dispõe o seguinte: Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; Considerando 

que o objetivo do autor é o a declaração de abusividade de cláusulas 

contratuais e indenização por danos morais, tem-se que o valor da causa 

deve corresponder ao valor do ato jurídico celebrado entre as partes 

(CPC, art. 292, II) e o valor da indenização pleiteada (CPC, art. 292, V), 

ambos somados por se tratar de ação com cumulação de pedidos (CPC, 

art. 292, VI). Portanto, o valor da causa deve corresponder a R$ 

19.185,93 o que corresponde ao valor dos contratos e pedido de 

indenização. A contrário que sustenta o requerido, não se extingue a 

ação, e, sim, apenas se procede a correta retificação do valor da causa 

(CPC, art. 293). Assim, acolho parcialmente a impugnação do valor da 

causa manejada pelo autor para retificar o valor da causa em R$ 

19.185,93. Anote-se no sistema PJE o correto valor da causa. Pela 

desnecessidade da produção de outras demais provas (CPC, art. 355, I), 

mister o julgamento antecipado do feito. Havendo preliminares, passo a 

sua análise. A petição não é inepta, pois o autor descreveu à saciedade 

as obrigações contratuais que visa a controverter. O pedido do autor é a 

declaração de abusividade das taxas de juros dos contratos celebrados. 

Não precisa muito esforço hermenêutico para entender tal causa de pedir, 

o que preenche os requisitos do art. 330, § 2º do CPC. Assim, rejeito esta 

preliminar. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e 

impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais confundem-se com o 

próprio mérito da ação, e, como tal, serão objeto em cognição exauriente. 

Superadas tais questões, e pela inexistência de outras preliminares, 

passo à análise do mérito. Aplicam-se as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, pois configurada a qualidade da autora como 

destinatária final dos serviços prestados pelo requerido. As partes 

celebraram cinco contratos de empréstimo financeiro (contratos nº 

1210600707, 1210639989, 1210990317, 1211286232 e 1211615281), fato 

não controvertido. A divergência é sobre a taxa aplicada aos juros 

remuneratórios. Como cediço, as instituições financeiras não estão 

submetidas aos regramentos da Lei de Usura (STF, Súmula 596), 

entretanto, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que é 

cabível sim a revisão de cláusula contratual no que respeita à taxa de 

juros aplicada, mormente quando tratar-se de relação de consumo e ainda, 

caso de flagrante abuso na pactuação dos juros quando da contratação. 

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e 

que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp n. 1.061.530/RS, 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. 

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que as taxas aplicadas 

nos contratos analisados não se mostram abusivas. Alterar tal conclusão 

ensejaria o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é 

inviável em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 3. Reconhecida a 

exigibilidade dos encargos remuneratórios, fica caracterizada a mora, 

sendo possível a inscrição do nome do devedor em cadastros de 
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inadimplentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no 

AREsp 313.390/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 23/10/2013). (Destaquei). In casu, 

vejamos as taxas de juros aplicadas: (I) contrato nº 1210600707 

celebrado aos 20.07.2017 – taxa a.m: 18% e taxa a.a: 628,76; (II) contrato 

nº 1210639989 celebrado aos 04.10.2017 – taxa a.m: 18% e taxa a.a: 

628,76; (III) contrato nº 1210990317 celebrado aos 08.02.2018 - taxa a.m: 

16,5% e taxa a.a: 525,04; (IV) contrato nº 1211286232 celebrado aos 

15.05.2018 - taxa a.m: 18% e taxa a.a: 628,76; e, (V) contrato nº 

1211615281 celebrado aos 22.08.2018 – taxa a.m: 15,03% e taxa a.a: 

436,70. Em pesquisa realizada ao portal do Banco Central do Brasil 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=consultar (acesso em 24.04.2020) é possível constatar que 

a taxa média mensal de juros para crédito pessoal não consignado (Cód. 

25464) e a taxa média anual de juros para crédito pessoal não consignado 

(Cód. 20742) eram muito inferiores as aplicadas no contrato. Citam-se as 

taxas médias aplicadas pelo Banco Central na data das celebrações dos 

contratos: (I) 20.07.2017 – taxa a.m: 7,31% e taxa a.a: 133,15; (II) 

04.10.2017 – taxa a.m: 7,27% e taxa a.a: 132,15; (III) 08.02.2018 - taxa 

a.m: 7,02% e taxa a.a: 125,66; (IV) 15.05.2018 - taxa a.m: 6,58% e taxa 

a.a: 114,84; e, (V) 22.08.2018 – taxa a.m: 6,85% e taxa a.a: 121,44. Desta 

feita, restou evidente a abusividade na conduta do Banco réu, uma vez 

que, em contrato de adesão, estipulou taxa de juros muito superior à taxa 

média apurada para o período, o que, consequentemente, colocou o 

consumidor em absurda desvantagem, o que é vedado pelo art. 51, IV do 

CDC. Neste sentido, colaciono o entendimento da Corte Cidadã: “(...) 1. É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as 

peculiaridades do caso concreto.2 . O Tribunal de origem, examinando o 

contrato e as demais circunstâncias do caso concreto, afirmou que a taxa 

cobrada (55,725% ao ano) discrepava substancialmente da taxa média de 

mercado (19,75% ao ano). A modificação desse entendimento demanda o 

revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e a interpretação de 

cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial 

(Súmulas 5 e 7 do STJ).3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1344595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/10/2018, DJe 26/10/2018). (Destaquei). Embora as elas instituições 

financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei 

de Usura), é cediço que estas devem obediência ao princípio da boa-fé na 

celebração de contratos, bem como devém observar os regramentos do 

Código de Defesa do Consumidor, qual possui ordem pública e interesses 

social (CDC, art. 1º). A estipulação dos juros remuneratórios nos 

contratos entabulados entre as partes demonstrou-se acima do usual e 

extrapolou os limites aceitáveis da boa-fé, de modo que devem ser 

afastadas, fazendo-se incidir as taxas médias estipuladas pelo Banco 

Central. A invocação do requerido da Súmula nº 381 do STJ é incabível, 

eis que há pedido expresso da parte em análise das taxas aplicadas, não 

havendo atuação es officio. Também não há o que se falar em legalidade 

das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê 

(TEC), Tarifa de Cadastrado (TC) e aplicação do IOF arguidas pelo 

requerido, pois que não são objeto desta ação manejada pela autora. 

Assim sendo, o pedido procede no que toca a abusividade das taxas de 

juros aplicadas. Apesar de imperiosa a revisão contratual quanto à taxa 

de juros aplicada, o que importa na devolução dos valores indevidamente 

cobrados, tal devolução deve se dar de forma simples, uma vez que não 

há nos autos a prova de má-fé por parte da requerida, elemento subjetivo 

necessário para impor a devolução em dobro, conforme dispõe o art. 42, 

parágrafo único, do CDC. Nesse sentido é o entendimento do STJ: CIVIL. 

CLÁUSULA NULA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. O pagamento resultante de 

cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser 

devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular de 

direito quem recebe a prestação prevista em contrato.Embargos de 

divergência conhecidos e providos. (EREsp 328.338/MG, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2005, DJ 01/02/2006, 

p. 427). Ou ainda, dos Tribunais de Justiça: “(...) 4. A repetição em dobro 

somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. 5. 

Declarada a nulidade de cláusula abusiva, deve ser determinada a 

devolução, na forma simples, do valor pago em excesso, admitida a 

compensação com eventual saldo devedor. 6. Determinada a nulidade de 

cláusulas contratuais, é viável a compensação dos valores pagos com as 

parcelas futuras, com o consequente recálculo dos valores advindos do 

contrato. 7. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1209135, 

00277006420148070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, 

data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). (Destaquei). No ponto, o pedido é parcialmente 

procedente. Por fim, no que toca a indenização por danos morais, não se 

vislumbram-se presentes os pressupostos do dever de indenizar, em 

especial o alegado dano moral. Embora a parte autora tenha passado por 

contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial, e que isso pudesse 

ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é suficiente, por si só, 

para ensejar a obrigação de indenizar, não existindo provas suficientes 

para indicar que tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo 

certo que o simples aborrecimento não basta para se configurar o dano 

moral. Não sendo o dano in re ipsa, e não tendo a autora comprovado os 

danos de que sofreu danos morais, mas apenas débitos indevidos, 

anuindo espontaneamente às cláusulas contratuais, o que não caracteriza 

dano moral por si só, tenho que o pedido neste ponto é improcedente. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Alberto Lino da 

Silva em face de Banco Agibank S/A, qualificados nos autos, para: (I) 

DECLARAR a nulidade das cláusulas referente à taxa de juros 

remuneratórios aplicadas nos contratos nº 1210600707, 1210639989, 

1210990317, 1211286232 e 1211615281, aplicando-se a taxa média de 

mercado para as operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do 

Brasil relativa à data da celebração do contrato, conforme consta no bojo 

desta decisão; e, (II) CONDENAR o banco requerido a restituir à autora os 

valores cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos 

monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação. Assim, JULGO EXTINTA, com 

resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC. O 

quantum debeatur deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença 

(CPC, art. 509 e seguintes). Condeno o requerido nas custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. Intimem-se o autor através da DPE e o requerido por seu advogado 

(DJE). Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001247-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001247-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada por Maria José da 

Silva Garcia em face de Energisa SA, qualificadas nos autos. Extrai-se da 

prefacial que a parte requerente sempre manteve regular média de 

consumo de energia elétrica; contudo, recentemente, a parte requerida 

passou a lhe cobrar mais do que aquele consumo mensal normal. 

Contestação ao ID 27485431. Réplica ao ID 30132652. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a análise do mérito. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código der Processo 

Civil. Neste talante, impende reconhecer a procedência parcial dos 

pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da questão ora posta 

em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial. Sob 

este prisma, denota-se que a parte requerida, à luz das normas 

administrativas da ANEEL, realiza medição trimestral pela média dos meses 

anteriores, por se tratar de área rural com maior dificuldade de apuração 

(Resolução 414/2010 da ANEEL, arts. 85 e 86). Contudo, em alguns meses 

houve um consumo de energia elétrica maior do que aquela média 

trimestral atingida. Este valor pode ser apurado e cobrado posteriormente, 

pena de conferir uma injusta vantagem à parte requerente, que não 
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pagará pelos serviços prestados. A jurisprudência já sedimentou tal 

entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE DEFESA – 

PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE 

DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E 

POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Maria José da Silva Garcia em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

para DETERMINAR à parte requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à parte requerente, pelos débitos 

discutidos nesta lide. Julgo extinto este processo com resolução de mérito, 

o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Torno definitivos os efeitos da 

liminar exarada. Sem custas ou honorários advocatícios, pela justiça 

gratuita. Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos 

em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002012-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACINTO PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

MOACIR MELO DE OLIVEIRA "LILICO" (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1002012-61.2019.8.11.0053 

AUTOR(A): JOSE JACINTO PADILHA REU: BOM FUTURO AGRICOLA LTDA 

e outros Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO a 

presente ação movida pela parte autora, à luz do art. 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Sem custas ou honorários. REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Às providências. Santo Antônio de Leverger/MT, 24 de abril 

de 2020

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHA ANGELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002238-66.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRINHA 

ANGELA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-51.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEDRO DOS REIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002239-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PAULO PEDRO 

DOS REIS NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002241-21.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VALDINEY DIAS DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002425-74.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002426-59.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002427-44.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002428-29.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA MARIA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002429-14.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ALZITA MARIA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-98.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 02/07/2020 16:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-84.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO reDESIGNADA PARA 18/06/2020 

13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-26.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000570-26.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VALTER PAULO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-11.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYLEI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000571-11.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:GESSYLEI 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 12:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-93.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000572-93.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:TANIA NUNES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-78.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000573-78.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:PEDRO DIAS DE 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-63.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIMAR RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000574-63.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSIMAR 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-48.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000575-48.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DA SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-33.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRYTHS JOSE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000576-33.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BRYTHS JOSE 

DA SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-18.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANUNCIACAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000577-18.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO 

ANUNCIACAO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-03.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000578-03.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:TATIANE DE 

SOUZA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-85.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA LUZ LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000579-85.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:SEBASTIAO DA 

LUZ LEMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-70.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000580-70.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:SANDRA 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA MARIA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002431-81.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ALZITA MARIA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-55.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000581-55.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ANTONIO 

LOURENCO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA MARIA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002432-66.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ALZITA MARIA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA MARIA BRANDAO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002433-51.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ALZITA MARIA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002434-36.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE EMILIO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002435-21.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO JOAO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002436-06.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO JOAO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002437-88.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO JOAO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002438-73.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO JOAO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUILHERMINA DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002439-58.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA 

GUILHERMINA DE MORAES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-13.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002442-13.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE ALMIR DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002443-95.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002443-95.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GONCALO DE 

SOUZA PENHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002445-65.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GONCALO DE 

SOUZA PENHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-50.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002446-50.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GONCALO DE 

SOUZA PENHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACI MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002450-87.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JACI MARIA 

OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA 

SILVA BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 12:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-72.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002451-72.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GONCALO DE 

SOUZA PENHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002452-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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PROCESSO n. 1002452-57.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JESIANE 

PEREIRA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002453-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002453-42.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE HERMES 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA BARROS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-27.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002454-27.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JESIANE 

PEREIRA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002455-12.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JESIANE 

PEREIRA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002456-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002456-94.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JESIANE 

PEREIRA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002457-79.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE VALMIR 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000679-11.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002458-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002458-64.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARLENE 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-49.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002459-49.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARLENE 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002460-34.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARLENE 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002461-19.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:MARLENE 

BENEDITA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-10.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTONIA DE SOUZA MORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000584-10.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JANAINA 

ANTONIA DE SOUZA MORI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA 

NUNES DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 27 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001353-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOURENCA SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000157-47.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARILENE LOURENCA SONAQUE Endereço: Rua Agrovila das 

Palmeiras, Assentamento Agrovila das Palmeiras, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO 

CAJÁ, 184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000615-64.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANNE DE MELO SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. RECEBO o recurso 

interposto. Contrarrazões já juntada aos autos. ENCAMINHEM-SE estes 

autos ao egrégio Colégio Recursal, com as cautelas devidas e as nossas 

homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA MARIA DE SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000647-69.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADALGIZA MARIA DE SOUZA 

FRANCO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso interposto. Contrarrazões já 

juntada aos autos. ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio 

Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000613-94.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANNE DE MELO SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. RECEBO o recurso 

inominado interposto. DÊ-SE vistas dos autos à parte contrária para 

manifestação. Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio 
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Colégio Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002201-39.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LUCIA DO NASCIMENTO 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, 

aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação 

do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser 

reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira 

satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do 

embargante deverá vir amparada mediante o remédio processual 

apropriado. O intento da embargante foi procrastinar, indevidamente, o 

feito. Com efeito, em todos os feitos envolvendo a embargante, sempre 

são opostos embargos de declaração, com os mesmíssimos argumentos. 

Apenas se se muda o nome da parte e o número do processo. Tal prática 

deve ser coibida. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO 

dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Aplico à embargante a multa pela litigância de 

má-fé, consistente um 1% (um por cento) do valor da condenação, à luz 

do art. 1026, § 2º, do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUZELI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000634-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EUZELI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002202-24.2019.8.11.0053. REQUERENTE: WENDERSON DO 

NASCIMENTO COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi 

designada audiência de conciliação. A parte requerente devidamente 

intimada não compareceu. Mister a extinção da presente demanda sem a 

resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, 

e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE AMORIM DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002184-03.2019.8.11.0053. INTERESSADO: CAROLINE AMORIM DE 

ARRUDA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte requerente 

devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da presente 

demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 26 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000594-88.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ISANIRA AMORIM PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos, aludindo omissão/contradição na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos 

os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deverá vir 

amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto posto, e pelo 
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que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER JOSE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000586-14.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HELDER JOSE FONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER JOSE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000587-96.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HELDER JOSE FONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER JOSE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000588-81.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HELDER JOSE FONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000589-66.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE CHAGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000591-36.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE CHAGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 
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a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-28.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000598-28.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000590-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE CHAGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-13.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000599-13.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-95.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000600-95.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000601-80.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 
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mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000602-65.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE LIMA AURICHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002197-02.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALESSANDRA DE LIMA 

AURICHIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. 

As condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que 

o direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se rechaçar a 

alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos os requisitos 

legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. Por fim, foi 

permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Afastam-se as 

preliminares arguidas. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Denotam-se destes autos não ter havido negócio jurídico entabulado 

pelas partes. A requerida não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, 

art. 355, II). Aliás, a requerida sequer trouxe o aludido contrato que 

afirmou ter entabulado com a parte requerente. Neste passo, o protesto 

efetivado pela requerida em desfavor da parte requerente deve ser tido 

por indevido e, por tal razão, ensejar a respectiva indenização por dano 

moral. Ora, como não havia causa suficiente para fomentar o protesto, 

esta restrição não deveria ter sido realizada. A jurisprudência brasileira é 

assente e maciça no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, por si só e independentemente de prova, enseja a 

reparação moral. Neste sentido: STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no 

AREsp 53196/MT, entre muitos outros. Isto porque, como é cediço, o 

protesto efetivado em nome de uma pessoa lhe carreia restrição de 

crédito no mercado, impedindo as pessoas de efetivar negócios jurídicos e 

obter os víveres necessários à vida em sociedade. Os danos morais 

devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito repreensivo e corretivo, 

mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ALESSANDRA DE LIMA 

AURICHIO , para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

reduzido número de Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA 

PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE 

REQUERIDA. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 

55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000165-24.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITO FERNANDES DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TANIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 873 de 935



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002198-84.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANA TANIA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência 

de questões preliminares, mister sua análise. As condições da ação estão 

presentes. As partes são legítimas, pois que o direito material discutido 

envolve ambos os litigantes. Não há em falta de interesse processual, pela 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora 

sub judice. Também de se rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, 

já que esta cumpre todos os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis 

com a causa de pedir. Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e 

do contraditório. Obviamente não há falar em prescrição, pois que a 

mácula persiste até os dias atuais; destarte, sequer passou a fluir o hiato 

prescricional. Afastam-se as preliminares e prejudiciais arguidas. 

Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ANA 

TANIA DA SILVA LIMA, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao 

excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. 

A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À 

PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz 

do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNIA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FLAVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002205-76.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOANA FLAVIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, mister sua análise. As condições da 

ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o direito material 

discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de interesse 

processual, pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para 

dirimir a quizila ora sub judice. Também de se rechaçar a alegação de 

inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos os requisitos legais. Os 

pedidos são compatíveis com a causa de pedir. Por fim, foi permitido o 

exercício da ampla defesa e do contraditório. Obviamente não há falar em 

prescrição, pois que a mácula persiste até os dias atuais; destarte, sequer 

passou a fluir o hiato prescricional. Afastam-se as preliminares e 

prejudiciais arguidas. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

JOANA FLAVIA DA SILVA, para determinar seja retirado o protesto 

aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GERALDO PEREIRA MONGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000636-40.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEITON GERALDO PEREIRA 

MONGE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 
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comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

CLEITON GERALDO PEREIRA MONGE, para condenar a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os 

quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir 

juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002206-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CLEIDE FONTES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. Não há falar em incompetência territorial, tendo em 

vista que o documento juntado pela própria requerida comprova a 

residência da parte requerente nesta Comarca. Afasta-se a preliminar 

arguida. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por CLEIDE FONTES. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido 

contraposto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000188-44.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO BALLIN (REQUERENTE)

DULCE VERGUTZ BALLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000188-44.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ALMERINDO BALLIN, DULCE VERGUTZ BALLIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. ALMERINDO BALLIN e DULCE 

VERGUTZ BALLIN ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente 

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação 

Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, 

na qual o requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular 

os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31390674). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 

vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000173-75.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PIZZATTO (REQUERENTE)

ROSALINA DA SILVA PIZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000173-75.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: CARLOS PIZZATTO, ROSALINA DA SILVA PIZZATTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora 

não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que os 

Requerentes regularizem tal vício, apresentando comprovante do 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000889-39.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO COSTA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000889-39.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: VALDO COSTA DE ASSIS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos. VALDO COSTA DE ASSIS ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a 

presente LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara 

Federal/DF, na qual o requerido foi condenado a promover a devolução 

e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a 

ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 

1990. Aduz o liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural 

Pignoratícia, evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente 

execução, que é necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou 

extratos de evolução dos débitos onde conste todo o lançamento desde a 

liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das 

Cédulas questionadas. Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 

28743987). Acerca da liquidação de sentença coletiva, diga-se que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 

1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em 

ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, 

possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000170-23.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI BRAGA (REQUERENTE)

IVONE TEREZINHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000170-23.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: DARCI BRAGA, IVONE TEREZINHA BRAGA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Vistos. DARCI BRAGA e IVONE TEREZINHA BRAGA 

ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente LIQUIDAÇÃO 

PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, na qual o 

requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os 

valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31215262). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 

vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1000034-26.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE CECONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000034-26.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ADAIR JOSE CECONELLO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos. ADAIR JOSE CECONELLO ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a 

presente LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara 

Federal/DF, na qual o requerido foi condenado a promover a devolução 

e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a 

ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 

1990. Aduz o liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural 

Pignoratícia, evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente 

execução, que é necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou 

extratos de evolução dos débitos onde conste todo o lançamento desde a 

liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação das 

Cédulas questionadas. Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 

29137879). Acerca da liquidação de sentença coletiva, diga-se que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 

1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em 

ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, 

possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000172-90.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000172-90.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ERCI BRAGA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. ERCI 

BRAGA ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente LIQUIDAÇÃO 

PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, na qual o 

requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os 

valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31214089). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 

vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000178-97.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SIGFRID HONSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000178-97.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: SIGFRID HONSE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. 

SIGFRID HONSE ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente 

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação 

Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, 

na qual o requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular 

os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31390647). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 
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vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000190-14.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000190-14.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Vistos. ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES 

ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente LIQUIDAÇÃO 

PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, na qual o 

requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os 

valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31389980). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 

vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000191-96.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CUNHA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000191-96.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: MARCIO CUNHA DE AZEVEDO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL Vistos. MARCIO CUNHA DE AZEVEDO ajuíza contra BANCO DO 

BRASIL S/A a presente LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou 

perante a 3ª Vara Federal/DF, na qual o requerido foi condenado a 

promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores 

que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os 

meses de março e abril de 1990. Aduz o liquidante, a despeito de 

apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, evidenciando o cabimento da 

liquidação e subsequente execução, que é necessária a exibição, pelo 

Banco réu, de slips ou extratos de evolução dos débitos onde conste todo 

o lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação 

ou liquidação das Cédulas questionadas. Custas processuais iniciais 

recolhidas (ID. 31314833). Acerca da liquidação de sentença coletiva, 

diga-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada 

em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais 

homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos 

beneficiários, havendo necessidade de prévia liquidação de sentença 

proferida na ação coletiva para apuração do an debeatur e do quantum 

debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em ação coletiva depende de 

prova de fato novo em relação à demanda originária, porquanto, além da 

apuração da quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve 

haver a demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 
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Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000194-51.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MARMET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

LORENA PEREIRA LIMA OAB - MT27769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000194-51.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ELOI MARMET REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. 

ELOI MARMET ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente 

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação 

Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, 

na qual o requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular 

os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31314811). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 

vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000261-16.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO VELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000261-16.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: HUGO VELTER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. 

HUGO VELTER ajuíza contra BANCO DO BRASIL S/A a presente 

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação 

Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, 

na qual o requerido foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular 

os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de 

financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990. Aduz o 

liquidante, a despeito de apresentar Cédula(s) Rural Pignoratícia, 

evidenciando o cabimento da liquidação e subsequente execução, que é 

necessária a exibição, pelo Banco réu, de slips ou extratos de evolução 

dos débitos onde conste todo o lançamento desde a liberação do crédito 

rural até a última movimentação ou liquidação das Cédulas questionadas. 

Custas processuais iniciais recolhidas (ID. 31506812). Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, diga-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o 

entendimento de que a sentença prolatada em ações coletivas 

vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, 

caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, havendo 

necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva 

para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo(a)(s) ré(u)(s) a cada autor, deve haver a 

demonstração do nexo causal entre os danos individuais e a 

responsabilização imposta na sentença, que caracteriza apenas o dano 

geral. Exatamente esse é o caso dos autos, haja vista que resta 

caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, consistente 

não só na existência de todas as Cédulas Rurais informadas, mas também 

no quantum efetivamente devido ao autor, de acordo com as 

circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. Assim 

sendo, o procedimento de liquidação adequado à espécie é o disciplinado 

no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o 

procedimento comum, visto que as partes não integraram diretamente a 

lide originária. Desse modo, RECEBO a liquidação de sentença pretendida, 

nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que o requerido exiba os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º, do CPC. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000256-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000256-28.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:ELIANA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

SOARES AZEVEDO, DANIELA CAETANO DE BRITO POLO PASSIVO: 

PAULO COUTINHO SOARES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, na pessoa de suas Advogadas, para manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. . 27 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000844-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISCLEY SOUSA MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000844-35.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RONISCLEY SOUSA MARQUES Vistos, etc. I - A Lei nº 13.043 publicada 

em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 101, alterou o Decreto-Lei no 

911, de 1o de outubro de 1969, realizando mudanças consideráveis no 

procedimento aplicado as obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação judiciária, as quais este Juízo passa a aplicar. O artigo 3º do 

Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte texto: “O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. O § 2º do artigo 2º do mesmo Decreto-lei 

citado no artigo supra e também alterado pela nova lei, preceitua que "A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Verifica-se de tais dispositivos que em ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora 

do simples vencimento do prazo para o pagamento, a concessão da 

medida liminar pressupõe a prévia notificação do devedor, que a partir de 

agora poderá ser efetuada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário, ora Fiduciante. Porém, como o próprio §2º do artigo 2º 

do Decreto menciona, ainda que o recebimento da notificação tenha 

ocorrido por pessoa diversa do destinatário esta seria considerada como 

válida para fins de constituição em mora do devedor. No caso dos autos, o 

protesto do título ficou demonstrado pelos documentos juntados aos autos 

(ID n° 26562816, atingindo o seu objetivo, qual seja, a comprovação da 

mora. Portanto, plenamente válida, o que leva ao acolhimento da liminar 

postulada. Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC). Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. VI – Considerando o 

comparecimento espontâneo do Requerido nos autos, apresentando peça 

contestatória ao feito em ID n° 56851938, entendo por bem, a fim de se 

evitar quaisquer nulidades posteriores, determinar nova citação da parte 

ré, pessoalmente, considerando que não fora juntado instrumento 

procuratório nos autos, para apresentação de ratificação/retificação da 

contestação já apresentada, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos o instrumento procuratório devido, sob pena de ser 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). VII – Faça constar do mandado 

que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos sob 

pena de aplicação de multa diária. VIII - Autorizo o Senhor Oficial de 

Justiça a proceder, em sendo necessário, de acordo com o que prevê o 

artigo 212, §2° do Código Processo Civil e requisitar reforço policial, 

arrombamento. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-07.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES DE ARAUJO BORGES OAB - 825.893.211-04 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO BATISTA RABELO OAB - GO29110 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERMIVAL NUNES SOARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000087-07.2020.8.11.0017. 

REPRESENTANTE: ANDREIA GONCALVES DE ARAUJO BORGES REU: 

DERMIVAL NUNES SOARES Vistos. Trata-se de “Ação de Locupletamento 

Indevido” ajuizada por ANDREIA GONÇALVES DE ARAÚJO BORGES, em 

face de DERMIVAL NUNES SOARES, ambos qualificados nos autos. 

Preliminarmente, pugna a Requerente pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita ou recolhimento das custas ao final. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

requerente não trouxe qualquer documento comprobatório de que não 

possua condições de arcar com as custas processuais, pelo contrário, 

conforme se denota dos autos, exerce a função de biomédica, o que 

demonstra, em tese, ter condições de arcar com as custas processuais. 

O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando o simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que sejam 

úteis e hábeis para comprovação da necessidade da Assistência 

Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo 

mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. No 

mesmo prazo supra-assinalado, deverá a autora juntar aos autos o 

instrumento procuratório que confere poderes ao advogado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000293-21.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILAS TEIXEIRA DE ARTIBALE (EMBARGANTE)

MARIA ELISA SIMOES ARTIBALE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA OAB - SP345174 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES GUILHERME QUEIROZ (EMBARGADO)

JOSE CARLOS ADORNO DE SOUSA (EMBARGADO)

JOSÉ AYRES SOBRINHO (EMBARGADO)

PAULO RODRIGUES MATOS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000293-21.2020.8.11.0017. 

EMBARGANTE: PAULO SILAS TEIXEIRA DE ARTIBALE, MARIA ELISA 

SIMOES ARTIBALE EMBARGADO: EURIPEDES GUILHERME QUEIROZ, JOSE 

CARLOS ADORNO DE SOUSA, JOSÉ AYRES SOBRINHO, PAULO 
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RODRIGUES MATOS Vistos. Trata-se de Embargos de Terceiro 

distribuídos em apenso aos autos de n° 1421-06.2014.811.0017 – cód. 

40859, ajuizado por Paulo Silas Teixeira de Artibale e Maria Elisa Simões 

Artibale. Tramitando estes autos no sistema eletrônico – PJE e àqueles na 

modalidade física (Sistema APOLO), regulamentou-se tal questão por meio 

da Resolução do TJMT/TP n° 03/2018, determinando-se a continuidade da 

tramitação dos processos físicos, devendo, ainda, serem protocolados na 

modalidade física os incidentes processuais e ações conexas, ainda que 

distribuídos posteriormente a data de implantação do sistema. Dessa 

forma, Determino o arquivamento dos presentes autos, com o 

cancelamento da distribuição, por ser medida que se reclama. Em seguida, 

adote o requerente, as providências que se fizerem necessárias, parra 

correta distribuição na forma física, conforme §2º, do art. 13 da Resolução 

n. 03/2018 – PRES do TJMT, apensando esta demanda aos autos de cód. 

40859. Intimem-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000079-64.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ (IMPETRANTE)

ANDRE FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA (IMPETRANTE)

GILBERTO FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ OAB - SP209895 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)

Procuradoria Municipal de São Félix do Araguaia (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - 017.254.761-00 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000079-64.2019.8.11.0017. 

IMPETRANTE: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA, ANDRE 

FRANCA RODRIGUES, GILBERTO FRANCA RODRIGUES, JUCARA DE 

CASTRO FRANCA RODRIGUES, TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, PROCURADORIA 

MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Vistos. Agropecuária Santo 

Antonio do Xingú LTDA e Outros ajuizaram remédio constitucional 

(Mandado de Segurança) em face de suposto ato ilegal praticado pela 

Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia/MT, Sra. Janailza Taveira Leite, 

todos qualificados nos autos. Aduzem os Impetrantes que são sócios de 

sociedade empresária de responsabilidade limitada, os quais vieram a 

promover o aumento do capital social da empresa de Holding Familiar, por 

meio da integralização de bem imóvel ao seu patrimônio, registrado no CRI 

de São Félix do Araguaia – MT sob a matrícula n° 17752. Diante da 

integralização do patrimônio, os Impetrantes sustentam estarem imunes da 

incidência do ITBI, com fulcro no art. 156, §2°, I da CRFB/88. Contudo, a 

autoridade coatora reconheceu a imunidade apenas parcialmente, 

ressalvando a incidência do imposto sobre os valores que excedessem ao 

valor integralizado ao patrimônio da empresa. Nesse contexto, os 

Impetrantes discordam da decisão tomada pela autoridade coatora, 

sustentando que teriam se utilizado da faculdade legal prevista no art. 23 

da Lei Federal n° 9.249/95, a qual confere o direito a transferência de 

bens imóveis para o capital de pessoas jurídicas, utilizando-se o valor 

constante da declaração do imposto de renda da pessoa física. 

Inicialmente, determinou o Juízo a emenda à exordial, a fim de regularizar a 

ausência de representação processual dos impetrantes (ID n° 19064862), 

a qual foi devidamente cumprida em ID n° 19243261. O Juízo indeferira a 

liminar requestada, ante a ausência de probabilidade do direito, conforme 

decisão de ID n° 20101555. Os autores informam que interpuseram 

Agravo de Instrumento (ID n° 20649596), bem como que juntaram 

declaração do imposto de renda posterior a juntada inicialmente (exercício 

de 2018), pugnando a reforma da decisão interlocutória, posto que o valor 

integralizado corresponde ao mesmo constante na declaração do imposto 

de renda do exercício de 2018. O Ministério Público informou não ter 

interesse na causa (ID n° 24052629). O Município de São Félix do 

Araguaia requereu o ingresso no feito, apresentando manifestação em ID 

n° 24921285, sustentando a inadequação da via eleita do presente 

remédio constitucional, ante a ausência de prova pré-constituída, bem 

como pela não ocorrência da imunidade prevista no art. 156, §2°, II da 

CRFB/88 quando o bem é avaliado em montante superior ao das cotas em 

que se pretende integralizar. Os impetrantes requereram nos autos o 

depósito do montante integral do imposto cobrado (RS 40.108,23), a fim de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário (ID n° 29108121). Vieram-me 

os autos conclusos. É a síntese do Relatório. DECIDO. A presente ação 

mandamental visa tutelar possível direito líquido e certo dos Impetrantes, 

sustentando a não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) no presente caso, por tratar-se de operação de 

integralização de capital social, com fulcro no art. 156, §2°, I da CRFB/88, 

optando estes por utilizar o valor constante na declaração do imposto de 

renda, nos moldes da Lei Federal n° 9.249/95. A Constituição Federal em 

seu artigo 5°, inciso LXIX, estabelece que "conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público”. Por sua vez, o artigo 1º da Lei n.º 

12.016/2009 prevê que o referido remédio é cabível sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. A segurança não deve ser concedida. O 

Município reconhecera que, de fato, os Impetrantes fazem jus a imunidade 

do ITBI quando da integralização do imóvel ao patrimônio da empresa, 

vindo a cobrar apenas o valor sobre a diferença do montante efetivamente 

integralizado e o objeto da avaliação do imóvel, sendo neste ponto o objeto 

central destes autos. Verifica-se que os Impetrantes alegam estarem 

amparados na legislação federal, no qual lhes é facultado integralizar 

patrimônio pelo valor constante na declaração de bens, conforme art. 23 

da Lei Federal n° 9.249/95. Contudo, em que pese os fundamentos 

ventilados na decisão que indeferira a tutela liminar, este Juízo, melhor 

analisando o caso, vislumbra a não aplicação desta legislação no contexto 

dos presentes autos, por tratar-se de legislação específica ao Imposto de 

Renda, quando o presente caso trata-se do Imposto sobre a Transmissão 

de Bens Imóveis, o qual possui legislação diferenciada, nada interferindo 

aquela no cálculo do tributo ora em debate. Ou seja, a possibilidade de 

transferência à pessoa jurídica, a título de integralização de capital social, 

utilizando-se o valor constante da declaração do Imposto de Renda, será 

permitida de modo a não incidir este imposto (IR). Contudo, deverá a parte 

que integralizou o bem atentar-se ao ITBI, imposto a ser recolhido em 

razão da transferência da propriedade, utilizando-se, nesse âmbito, o que 

disciplina o art. 156 da CRFB/88. Pois bem. Não incide ITBI quando a 

propriedade do imóvel ingressa para a pessoa jurídica para a 

integralização do capital social ou quando o imóvel é transmitido por motivo 

de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, como 

ocorre no presente caso. A intenção do Constituinte ao conceder a 

imunidade do ITBI (art. 156, inciso II, § 2º, inciso I, da CF) foi estimular as 

atividades empresariais e, assim, proporcionar o crescimento 

econômico-financeiro das pessoas jurídicas que não tem como 

atividade-fim a realização de negócios imobiliários. Contudo, o reclamo 

deduzido não comporta acolhimento. Isto porque, conforme se constata da 

detida análise dos autos, inexiste, tanto o direito aventado pelos 

impetrantes, quanto a prática, por parte da Autoridade impetrada - a qual, 

embasada no criterioso Parecer do Procurador Jurídico Municipal (Dr. 

Danilo Schembek Souza – ID n° 17946567), deferiu a imunidade em relação 

ao ITBI, restrita ao valor do capital subscrito - de qualquer ato abusivo ou 

contrário à legislação vigente, requisitos imprescindíveis a concessão da 

ordem mandamental (“ex vi” art. 5º., inciso LXIX da CF). Vejamos. A 

respeito da imunidade tributária discutida nos autos, o artigo 156, § 2º, 

inciso I da Constituição Federal estabelece que “não incide sobre a 

transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente 

for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis 

ou arrendamento mercantil;” No mesmo sentido, é o teor do artigo 36 do 

Código Tributário Nacional, que dispõe: “Ressalvado o disposto no artigo 

seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direito 

referidos no artigo anterior: I- quando efetuada para sua incorporação ao 

patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.” 

Com efeito, em que pese o evidente intuito da aludida norma constitucional 
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de estimular a atividade empresarial, a imunidade tributária pretendida não 

pode ser estendida ao valor do imóvel que excede à importância 

efetivamente integralizada ao capital social da empresa impetrante, posto 

que o valor que excede o capital subscrito, trata-se, na verdade, de 

transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, devendo, portanto, 

eventual diferença apurada ser sim tributada nos critérios adotados pelo 

Município. Em que pese restar pendente a análise da questão sobre a 

incidência do ITBI nesses casos pelo Supremo Tribunal Federal (RE 

796.376 – Repercussão Geral), têm-se que os Tribunais de Justiça têm 

adotado o entendimento do cabimento da incidência. Nesse sentido, 

colaciono julgados do e. TJSP e TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL – Ação 

Declaratória – ITBI – Preliminar de intempestividade do apelo afastada – 

Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa – 

Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do 

art. 156, §2º, inciso I, da CF – Cabimento da incidência do imposto sobre a 

diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor 

venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior – Sentença 

mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 

Cível 1030036-86.2016.8.26.0506; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; 

Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª 

Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de 

Registro: 03/03/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI 

(IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A 

ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 

SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS 

QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE 

ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL 

SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, 

está disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, o qual prevê que 

não incidirá ?sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 

transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 

ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 

direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil?. (...) 5. 

Reconhece-se a legalidade da cobrança do Imposto pelo Fisco em relação 

aos imóveis que ultrapassaram o necessário para integralização do capital 

social, considerando o valor venal dos bens, e não o valor histórico 

constante da declaração de imposto de renda. 6. Recurso conhecido e 

d e s p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 0 9 8 7 8 5 2 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 8  D F 

0709878-52.2018.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 31/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, 

caso fosse declarada a imunidade tributária de forma ampla e irrestrita 

como pretendido pelos impetrantes, de modo a incidir sobre o valor total do 

imóvel, e não apenas sobre o valor correspondente ao capital 

integralizado, estar-se-ia viabilizando a ocorrência de verdadeira fraude 

ao Fisco, o que é inadmissível e com o que o Poder Judiciário não pode 

compactuar. Portanto, correto o entendimento externado pela d. 

Autoridade Impetrada em determinar a incidência do ITBI sobre o valor da 

diferença apurada, segundo os critérios adotados pela Fazenda Municipal. 

Portanto, de tudo que aqui se abordou frente à legislação vigente, a 

conclusão que se extrai é de que, por parte da Autoridade impetrada, ao 

proferir a decisão atacada, deferindo a imunidade de ITBI, restrita ao valor 

do capital subscrito, nos termos do parecer emanado pelo Procurador 

Jurídico Municipal, inexistiu qualquer ato abusivo, contrário à legislação 

vigente ou ofensivo a direito liquido e certo, requisitos imprescindíveis a 

concessão da ordem mandamental (“ex vi” art. 5º., inciso LXIX da CF), o 

que, de sua vez, impõe a rejeição do pleito inaugural. Ante o exposto, 

ausente o direito líquido e certo, com fundamento na Lei 12.016/2009, 

DENEGO a ordem pretendida, julgando improcedente o pedido de 

segurança contido na inicial. Expeça-se incontinenti o necessário para o 

cumprimento da presente sentença. Consoante o entendimento do STJ 

quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, produzindo 

efeitos apenas quando autorizado pelo Juízo, na ação cabível (não sendo 

o caso do remédio constitucional), e considerando que a parte Impetrante 

efetuou nos autos o depósito do montante devido a título do ITBI, defiro o 

levantamento dos valores depositados no documento de ID n° 29108123. 

Assim, expeça-se alvará de transferência eletrônica para a conta a ser 

informada pelos impetrantes nos autos. Não obstante, a Constituição 

Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas corpus e 

habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado 

de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, nos 

seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei). Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto as custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. São Félix do 

Araguaia - MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000125-19.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA REIS MONTEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIEGO TAVARES DE SOUZA OAB - MT23625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000125-19.2020.8.11.0017. 

EMBARGANTE: JOSE MARIA REIS MONTEL EMBARGADO: LEOMAR 

GOMES DE OLIVEIRA Vistos. Preliminarmente, pugna o Embargante pela 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pois bem. 

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. O requerente não trouxe 

qualquer documento comprobatório de que não possua condições de 

arcar com as custas processuais, pelo contrário, conforme se denota dos 

autos, o mesmo exerce a criação de gado, o que, ao menos em tese, 

rebate o benefício pleiteado. O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação 

da falta de condições econômicas para o pagamento das custas 

processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – 

CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte Embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de 

imposto de renda, certidão de semoventes registrada no INDEA e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da benesse. 

Ademais, embora o Embargante tenha atribuído o valor da causa em R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), o objeto da ação é declaração de sua 

posse sobre a área de 1.733,85 há. Logo, inquestionável que o valor da 

causa está incorreto. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que os Requerente adeque o valor da causa ao montante real 

equivalente, bem como colacione aos autos certidão atualizada da 

matrícula n° 9.073 do CRI de São Félix do Araguaia – MT, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000154-69.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIEL CANDIDO DA SILVA 02173675184 (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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AUTOR(A): LUIZ GONCALVES MARTINS REU: GESIEL CANDIDO DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 882 de 935



02173675184 Vistos. Trata-se de “Ação Monitória” ajuizada por LUIZ 

GONÇALVES MARTINS, em face de GESIEL CANDIDO DA SILVA - ME, 

ambos qualificados nos autos. Preliminarmente, pugna o Requerente pela 

concessão do recolhimento das custas ao final da lide. Pois bem. Não 

vislumbro que o autor, por ora, faz jus à concessão do diferimento das 

custas para serem recolhidas ao final da lide, vez que não trouxe qualquer 

documento comprobatório de que não possua condições de arcar com as 

custas processuais neste momento processual. Pelo contrário, conforme 

se denota dos autos, o autor é profissional autônomo, com crédito a 

receber no valor de R$ 76.206,13 (setenta e seis mil, duzentos e seis 

reais e treze centavos) objeto deste feito, de “um” de seus clientes, o que 

demonstra, em tese, ter condições de arcar com as custas processuais, 

não tendo o autor um único cliente com o qual faz transações comerciais, 

em tese. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando o simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que sejam 

úteis e hábeis para comprovação da necessidade do recolhimento das 

custas para o final da lide. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e 

custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 24 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-93.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DOS SANTOS JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000133-93.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: MANOEL MOURA DA SILVA, MARIA DOS SANTOS JOSE DA 

COSTA Vistos. Inicialmente, verifico que o autor não juntou aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas judiciais. Dessa forma, nos 

termos dos artigos 290 e 321 do CPC, DETERMINO que o Requerente 

regularize o vício supraindicado na exordial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia – MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000281-41.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - ME (REU)

VIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000281-41.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REU: VIVA 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ECOBRAZ INDUSTRIA 

BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ELETRICOS 

LTDA - ME Intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 

485, § 1º do NCPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Ás 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de Abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-21.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO LEAO TELES (REU)

ranieri coelho vieira (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000002-21.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR REU: JUSCELINO LEAO 

TELES, RANIERI COELHO VIEIRA Vistos. Verifica-se que o Autor pugnou 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porém, 

não trouxe aos autos documentos que comprove o alegado, o que não 

demonstra, ao menos neste momento, que é pessoa com insuficiência de 

recursos. Pelo contrario, conforme se observa dos autos, o autor firmou 

contrato de compra e venda de área avaliada em R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais), pagando à vista o montante de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais) em 30/10/2019, restando os demais valores a serem adimplidos 

em 01/02/2020, em sua totalidade, demonstrando que o Requerente possui 

a seu dispor tais valores para aquisição da área. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, 

LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 

não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Além disso, verifico que o valor atribuído 

a causa não condiz com o proveito econômico a ser auferido com a 

presente demanda, nos termos do art. 292, II do CPC, vez que o montante 

indicado pelo Autor não faz jus ao objeto do contrato que se pretende 

rescindir, que fora firmado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Dessa forma, nos termos dos artigos 321 do CPC, DETERMINO que o 

Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas 

declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e 

hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita, bem como atribua o valor correto a causa, sob pena de 

indeferimento. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal a ser atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-24.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS CECILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PAS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000060-24.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): FABIO LUIS CECILIO REU: EDSON LUIZ PAS Vistos. 

Preliminarmente, pugna o Requerente pela concessão dos benefícios da 
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assistência judiciária gratuita. Pois bem. Para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a declaração de 

pobreza e a efetiva comprovação da insuficiência financeira, o que, no 

caso destes autos, não se verifica qualquer documento que se preste a 

tal prova. O requerente não trouxe qualquer documento comprobatório de 

que não possua condições de arcar com as custas processuais, pelo 

contrário, conforme se denota dos autos, o mesmo ainda exerce a 

atividade agropecuária, o que, ao menos em tese, rebate o benefício 

pleiteado. A Declaração do Imposto de Renda jungida ao feito (ID n° 

28577205) é documento capaz de permitir ao Juízo aferir a movimentação 

financeira do autor. Contudo, a mesma diz respeito ao calendário do ano 

de 2017, sendo que posteriormente o autor já tenha declarado o ano de 

2018 no exercício de 2019, posto que a ação somente fora ajuizada no 

presente ano (2020). O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação 

da falta de condições econômicas para o pagamento das custas 

processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – 

CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte Embargante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de 

imposto de renda, certidão de semoventes registrada no INDEA e/ou outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita ou diferimento das custas ao final, sob 

pena de indeferimento das benesses. Ademais, embora o Embargante 

tenha atribuído o valor da causa em R$ 3.136.611,68, o objeto da ação 

perpetuou-se no tempo até os dias atuais, limitando-se o autor a calcular o 

montante devido até o ano de 2012, requerendo ao Juízo a elaboração do 

cálculo posterior. Ora, tal ato é ônus da parte, não cabendo ao Juízo 

diligenciar nesse sentido. Logo, inquestionável que o valor da causa está 

incorreto. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO 

que o Requerente adeque o valor da causa ao montante real equivalente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000144-25.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE RIBEIRO TELLES FORTUNATO OAB - 070.826.697-55 

(REPRESENTANTE)

JORGE HENRIQUE DA SILVA OAB - 431.908.807-78 (REPRESENTANTE)

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANDRO SETUBA DE SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000144-25.2020.8.11.0017. 

AUTOR: ACRUX SECURITIZADORA S.A. REPRESENTANTE: VIVIANE 

RIBEIRO TELLES FORTUNATO, JORGE HENRIQUE DA SILVA REU: 

LIZANDRO SETUBA DE SA Vistos. Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação Monitória fundada 

em contrato de empréstimo bancário com o Banco Morada (Massa Falida), 

conforme documento de ID n° 29595107, sendo o crédito de titularidade da 

Requerente ACRUX Securitizadora. Contudo, aludido documento, 

essencial ao feito, encontra-se incompleto, haja vista não mencionar a 

parte contraente, não vislumbrando este Juízo, com base no mesmo, o 

legitimado passivo da ação, tampouco nos demais documentos jungidos ao 

feito. Dessa forma, Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, a fim de juntar aos autos o contrato integral do 

empréstimo bancário que embasa esta monitória, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia - MT, 27 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000751-72.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA JACINTHO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO 

ARAGUAIA-MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000751-72.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ELZA JACINTHO QUIRINO REQUERIDO: JUIZO DA 2 VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT Vistos, etc. 

Conforme a decisão exarada por esse juízo, no evento n. 26391979, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico via DJE, para 

manifestar, bem como requerer o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, na 

data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-67.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000277-67.2020.8.11.0017. Vistos, 

etc. Trata-se de “Ação de Cobrança” proposta por PNEUAR COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI - MT, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Registro que a lide em 

questão trata-se de ação de cobrança, ou seja, estamos diante de uma 

competência territorial que discute direito pessoal, a qual o Código de 

Processo Civil dispõe no caput do artigo 46 c/c com o artigo 64, in verbis: 

Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. Neste 

particular, tem-se que a competência territorial em razão da pessoa, nos 

moldes contidos nesta demanda é de competência relativa, podendo o 

Juízo reconhecê-la quando ventilada pelo requerido em sede de 

contestação. Compulsando os autos, constata-se que o endereço da 

parte requerente fica localizado no município de Várzea Grande – MT. Em 

que pese a ação tenha sido ajuizada na 2ª Vara Cível da Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT, o foro de domicílio do autor pertence a Comarca 

diversa desta. Do mesmo modo, a propositura da ação na 2ª Vara Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT não se justifica, haja vista que a 

parte requerida é o Município de Alto Paraguai/MT, por conseguinte, foro 

de domicílio é no próprio município de Alto Paraguai - MT, conforme 

declinado na inicial, que não pertence a esta Comarca. Portanto, a 

Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma 

das partes, razão pela qual este Juízo é totalmente incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Sendo assim, com base na 

violação do princípio do juiz natural, reconheço de ofício a incompetência 

deste Juízo. Deste modo, considerando que a autora protocolara a 

demanda neste Juízo, por entender ser o competente pelo domicílio do 

requerido, sendo o domicílio deste localizado em outra Comarca, devem os 

autos serem remetidos para o Juízo competente. Diante disso, com fulcro 

no artigo 42 do CPC, DECLINO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA deste Juízo 

para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua 

remessa ao Juízo da Comarca de Diamantino - MT, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. À Secretaria 

para as providências necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 24 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000286-63.2019.8.11.0017

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 884 de 935



Parte(s) Polo Ativo:

B TORRES DE MELO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000286-63.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): B TORRES DE MELO - ME REU: V F NOBRE & CIA. LTDA - ME 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a declaração de 

pobreza e a efetiva comprovação da insuficiência financeira, o que, no 

caso destes autos, não se verifica qualquer documento que se preste a 

tal prova. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de 

recursos é relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido 

contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora a parte autora tenha 

pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da 

alegada ausência de recursos. Ora, somente em casos excepcionais 

deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação 

ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva 

comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento das 

custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. No mesmo prazo, deverá proceder a juntada de 

procuração, eis que tal instrumento não se vislumbra nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 24 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CELSO MARTINELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000771-63.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: WILSON CELSO 

MARTINELLI Vistos em regime de teletrabalho, etc. Consoante estabelece 

o art. 2º, §2º do Decreto Lei nº. 911/69, a notificação extrajudicial é via 

eficaz para constituir o devedor em mora, sendo desnecessária a 

intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta, para tanto, 

que a notificação extrajudicial seja encaminhada e entregue no endereço 

do devedor fiduciante, fornecido no contrato firmado entre as partes. No 

caso dos autos, verifica-se que o documento não foi recebido nem pelo 

devedor, nem por terceiro. Dessa maneira, não está satisfeito o requisito 

previsto no §2º do artigo 2º do Decreto Lei 911/1969 para o regular 

processamento da ação de busca e apreensão. Sendo assim, nos termos 

do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente emende a inicial a 

fim de provar a regular notificação extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. São Félix do 

Araguaia - MT, 27 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-35.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BARROS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000305-35.2020.8.11.0017. AUTOR: 

ELIAS BARROS MOREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Desta 

forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de 

recurso público o qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 

4º, II do CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido 

NUNCA comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91356 Nr: 3296-03.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 3296-03.2018.811.0039.

CÓDIGO 91356.

1. Vistos.

 2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de outubro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 3906-34.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO RAMIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919/O, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004

 . Vistos.2. Decido.7. .Desta feita, mantenho a decisão que recebeu a peça 

acusatória e postergo a designação de instrução e julgamento, 

considerando a Portaria Conjunta nº 249 de 18 de maço de 2020, a qual 

determina a realização de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, DETERMINO que os autos volte-me conclusos após a 

n o r m a l i z a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  p a r a  d e s i g n a ç ã o  d a 

solenidade.13.Cumpra-se. 14.Expeça-se o necessário.São José dos 

Quatro Marcos – MT, 31 de Março de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 102199 Nr: 796-90.2020.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO NASCENTE DO 

PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSA, NILZA NOVAES PEREIRA, RENATO 

ARÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

 2. Trata-se de Embargos de Terceiros proposta por CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, 

AMBIENTAL DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL, em desfavor de 

NILZA NOVAES PEREIRA e RENATO ARÃO DA SILVA, distribuído sob o 

código 102199 no sistema Apolo do TJMT, pendente de recebimento da 

inicial.

3. Consigno que sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, atualmente é a 

ferramenta oficial de processo eletrônico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, devidamente implantado através da Portaria n. 

1285/2018-PRES.

 4. Segundo dispõe o Art. 2º da referida portaria, a utilização da 

plataforma PJe se tornou obrigatória em 07 de janeiro de 2019, a partir das 

12h00min, excluindo-se da obrigatoriedade apenas os processos criminais 

e os da competência da infância e juventude.

5. . Vejamos o que dispõe a Portaria 1285/2018- PRES:

 “Art. 2º A utilização da plataforma eletrônica para distribuição de novas 

ações será obrigatória a partir das 12h00 do dia 7.01.2019”.

Parágrafo único. Os processos de competência da Infância e Juventude, 

bem como os de competência criminais, continuarão tramitando de forma 

física.”

 6. Diante do exposto, em atenção ao exposto na Portaria 

1285/2018-PRES, DETERMINO o arquivamento do presente feito, devendo 

a parte adotar as medidas necessárias para a distribuição no sistema PJE 

desta comarca.

 7. Cumpra-se,

São José dos Quatro Marcos, 02 de abril de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91641 Nr: 3399-10.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BARBOSA DA SILVA, JOÃO PEDRO 

SANTOS SILVA, WALMIR COSTA DE BARROS, SIDNEY FRANÇA DA 

SILVA, SILVANIA MARIA ALVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE DE FATIMA PEDROSA 

DE ARAUJO - OAB:174149 , DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, IGOR CHRISTIAN 

ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525/O, VALDINEI RODRIGUES 

SALGUEIRO - OAB:14862

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, pelo que 

mantenho intacta a decisão que decretou a custódia preventiva de 

WALMIR COSTA DE BARROS, porquanto incólumes seus substratos 

fáticos e jurídicos.Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de abril de 2020.Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 98800 Nr: 2740-64.2019.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES DA SILVA, WENDINA 

ARAUJO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA CASTILHO - 

OAB:25.763-0, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 CÓDIGO 988001.Vistos.2.Por ultimo, destaco que é incabível o pedido de 

prisão domiciliar da acusada, tendo em vista que as hipóteses de 

cabimento da substituição estão reguladas no art. 318 do Código de 

Processo Penal são taxativas, portanto, não comporta interpretação 

extensiva.22.Segundo o texto legal, poderá o juiz substituir a prisão 

preventiva domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos;II - 

extremamente debilitado por motivo de doença grave; [...]Parágrafo único. 

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos 

estabelecidos neste artigo. (grifei).23.Neste aspecto, ressalto que a 

substituição traduz direito subjetivo do enclausurado, portanto, 

poder-dever é conferido ao juiz sua análise, ademais, não basta que a 

pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos 

listados no tipo, deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à 

pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a 

substituição da custódia clássica pela domiciliar.24Também não conseguiu 

comprovar qualquer indicativo de que o estabelecimento prisional não tem 

prestado as medidas preventivas necessárias para contenção do 

COVID-19, e, não demonstra também que a unidade prisional não possui 

material para manutenção da saúde dos ali segregados, não havendo 

motivos, ao menos por ora, para que substitua a prisão preventiva em 

prisão domiciliar.28.Assim, com base no exposto e em consonância com o 

parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem 

patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA da acusada WENDINA ARAÚJO DE MATOS, com 

espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a 

fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei 

p e n a l . 2 9 . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e  a 

Defesa.30.Cumpra-se.31.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de abril de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-80.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000511-80.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:EDINALDO 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IURI SEROR 

CUIABANO POLO PASSIVO: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 24/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 25 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000457-31.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EGIDIO MICHELS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGENES GOMES CURADO FILHO OAB - MT24761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000433-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001404-85.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SIRO IVO CIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DA SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000342-10.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000611-49.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON ABREU DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000938-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-47.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARTINELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA RASIA MACHADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000486-47.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ALEXANDRE MARTINELLO REU: CARINA RASIA MACHADO Nos termos 

dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da requerente, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de 

renda, certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência/inexistência de veículos em nome da promovente da ação, 

extrato de conta corrente, fatura de cartão de crédito, bem como outros 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira da parte autora, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 06 de abril de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000488-17.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SAPEZAL TINTAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA FILHO EIRELI - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS E PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000489-02.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LAURINETE GOMES DE BRITO (EXECUTADO)

MARCIA LAURINETE GOMES DE BRITO 69926638104 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000489-02.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: MARCIA 

LAURINETE GOMES DE BRITO 69926638104, MARCIA LAURINETE GOMES 

DE BRITO Analisando os autos, bem assim em consulta ao site do e. 

Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente data, o 

requerente não providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de 

distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o pagamento 

das custas processuais, devendo, dentro do interregno supra, apresentar 

a matrícula do imóvel mencionado no item ‘b’, I, da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 06 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000687-73.2019.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO THOME DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001464-58.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA NOS 

AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000623-29.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE SAPEZAL (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL (FLAGRANTEADO)

BRUNO MARTINS DA SILVA (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMA-SE a defesa técnica do indiciado do inteiro teor da Decisão de Id. 

31563752.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000628-51.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE SAPEZAL (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SANTIAGO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

DIOVALDINO RODRIGUES FILHO (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS INTIMA-SE a defesa técnica do indiciado do inteiro teor 

da Decisão de Id. 31570027.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95691 Nr: 2913-73.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS, RDRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo suspenso até o dia 28 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91549 Nr: 1157-29.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLDA KRUG, RUBEM KRUG, RONI KRUG, 

CENI ANGELA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, LUIZ ORIONE NETO

LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183

 DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela de urgência para a suspensão da presente 

ação de execução, proposta pelo executado RUBEN KRUG, ante a 

existência de ação indenizatória cujo crédito poderá ser compensado com 

o débito exequendo, de modo que o prosseguimento da execução poderá 

ocorrer a expropriação de seus bens injustamente.

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto 

que, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida, isso 

porque as alegações aduzidas pelo executado não são capazes de 

evidenciar o alegado abuso de direito atribuído ao exequente.

Ademais, os embargos à execução em apenso, os quais tinham o mesmo 

fundamento, foram julgados improcedentes. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

impõe-se o indeferimento da medida.

Ante o exposto, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo executado Ruben Krug.

Em relação a petição de ref. 40, DEFIRO, devendo ser expedida respectiva 

certidão.

Intime-se o exequente para manifestar em termos de prosseguimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95853 Nr: 3027-12.2016.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RIBAS TREVIZOLI SOUTO, PAULO CESAR 

TKATSCH, CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISMAR JOSE SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436, EMILLY CARLA SOUTO - OAB:22122/O, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se as partes (inventariante e impugnantes)do inteiro teor da 

Decisão de ref. 36, do dia 11/04/2019

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96050 Nr: 3122-42.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA NEVES & LIMA LTDA ME, ROBERTO 

CORDEIRO SOBRAL, ANA LÚCIA FERREIRA NEVES, RALPH NEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela parte 
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executada, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de 

levantamento do valor de R$ 9.994,25 (nove mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e vinte e cinco centavos), observando-se os dados 

bancários declinados à ref. 41.Após, dê-se vistas à Fazenda Pública para 

que se manifeste em prosseguimento, especialmente quanto à citação 

frustrada dos demais executados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98287 Nr: 854-78.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 Intima-se a parte embargada da sentença de ref. 26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98287 Nr: 854-78.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do NCPC, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os embargos à execução 

opostos por RUBEN KRUG.Condeno o embargante em despesas, custas 

processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% do 

valor da causa.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73246 Nr: 813-53.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER & MODELSKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) para recolher 

a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76733 Nr: 1154-45.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, por vislumbrar ser imperativo o acolhimento do pleito 

deduzido pelo executado, defiro o pedido e substituo a segregação por 

prisão domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias, e, via de consequência, 

determino a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, a ser 

cumprido, salvo se por outro motivo dever permanecer preso.Expeça-se o 

necessário para cumprimento da ordem.Ciência ao MPE.Intime-se a 

exequente para que se manifeste em prosseguimento.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89666 Nr: 630-77.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DA COSTA, PEDRO ALMEIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intima-se a defesa técnica da audiência designada nos autos (ref.108).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121026 Nr: 2588-93.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALÉCIO SILVA - 

OAB:14.530

 Intima-se a defesa técnica para comparecer a audiência designada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 504-61.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AUXILIADORA MACEDO PACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a recolher a 

diligência do Oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96778 Nr: 18-08.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME LUIZ SIMON - 

OAB:MT/3.424

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DESCLASSIFICO a 

conduta do acusado para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, 

determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.Determino 

a incineração da substância entorpecente apreendida. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-06.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

P. E. D. V. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. R. S. (REU)

Outros Interessados:

A. L. D. C. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000631-06.2020.8.11.0078 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Decorrente de Violência Doméstica]->AÇÃO 

PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: Nome: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Piramboia, 
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780, Centro, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 Nome: PRESCILA 

ELIZABETE DESTRO VIEIRA Endereço: RUA DAS ROSAS, 1387, CIDEZAL 

II, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 RÉU: Nome: FRANCISCO BENIZIO 

RODRIGUES SILVA Endereço: Incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP. 2. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DOUGLAS MESSIAS 

GUSMAO, digitei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

DOUGLAS MESSIAS GUSMAO, digitei. SAPEZAL, 27 de abril de 2020. 

DOUGLAS MESSIAS GUSMAO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria/CNGC OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-19.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte recorrida (requerida) para apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-90.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 29/06/20 14:00 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON AMARAL (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 29/06/2020 15:00 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINA FREITAS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 29/06/2020 15:30 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TEREZINHA WEIRICH (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 29/06/2020 16:00 , na sala de Conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-57.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JELIANE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000227-57.2017.8.11.0078. REQUERENTE: JELIANE DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Considerando a manifestação da parte 

autora, HOMOLOGO a desistência do recurso e determino o imediato 

arquivamento do feito com as baixas necessárias. Cumpra-se. SAPEZAL, 

27 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-97.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRAN DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000763-97.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JOSE IRAN DE SOUZA 

REQUERIDO: MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de protesto ilegal dos dados da parte Reclamante no cartório 

por divida inexistente. Por fim, pugnou pela declaração da ilegalidade do 

protesto, bem como a condenação da reclamada por reparação por danos 

matérias em decorrência dos gastos com a baixa da negativação no valor 

de R$ 580,52 e pelo pagamento de uma divida inexistente em dobro no 

valor de R$ 716,94 (setecentos e dezesseis reais e noventa e quatro 

centavos) e ainda danos morais no valor de R$10.000,00(dez mil reais). 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida, apesar de devidamente citada, compareceu 

na audiência de conciliação, porém não apresentou contestação, razão 

pela qual decreto sua revelia. No mérito, a pretensão inicial merece parcial 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Afirma a parte reclamante que a dívida 

protestada é inexistente. A parte autora comprovou o fato constitutivo do 

seu direito, através do documento de fl. 13. A requerida não apresentou 

qualquer manifestação nos autos, motivo pelo qual entendo que o protesto 

foi ilegal. Sobre os danos materiais, a parte autora não anexou aos autos 

comprovante de pagamento do valor do protesto, sendo que não se sabe 

o motivo do seu cancelamento. Os comprovantes do correio não se pode 

vincular ao presente feito. Assim, incabível falar em danos materiais. No 

tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração 

da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." A Constituição Federal também 

autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos do art. 5º, 

inciso X: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação." No caso concreto, tenho que a 

violação à honra da parte reclamante foi cabalmente demonstrada, uma 

vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. Diante disso, 

verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou que a 

cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia e que 

respaldaria a negativação do nome do consumidor. Nesse contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta 

configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, OPINO por julgar 

parcialmente procedente o pedido inicial para, tão somente, condenar a 

empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do 

STJ. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-45.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001342-45.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JOAO DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação denominada 

"ação de declaração de Inexistência de debito cumulada com indenização 

por danos morais" proposta por JOAO DE ARRUDA em face de BANCO 

BRADESCO. Alega o autor, em síntese, que, ao tentar efetuar um cadastro 

de compra, soube que seu nome encontrava-se negativado pelo 
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banco-réu, por dívida que desconhece, vez que jamais manteve relação 

jurídica ou comercial com o requerido. Aduz que a restrição indevida 

inscrita em 13/04/2019, em seu nome causou-lhe abalo psicológico e 

desgaste emocional passível de indenização. Pede a procedência da ação 

para declarar a inexigibilidade do débito ensejador da cobrança ilícita, vez 

que indevida, no valor de R$ 74,34 (setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos) e a condenação do banco réu a título de indenização 

decorrente do dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O 

Banco reclamado apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de 

interesse processual de agir da parte reclamante a qual não merece 

guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 

dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo 

pagamento de indenização por danos morais, além da declaração de 

inexistência do débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito. 

Dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. A 

preliminar de AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A 

PROPOSITURA DA AÇÃO, igualmente não merece ser acatada, devendo 

ser rejeitada, uma vez que o extrato do SPC juntado nos autos é o original. 

A preliminar de Inépcia da inicial, igualmente não merece ser acatada, 

devendo ser rejeitada, haja vista que, em que pese o autor não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995. Diante disso, rejeitadas as preliminares, o feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do art. 355, I do Código de Processo 

Civil. A ação é de parcial procedência. A negativação dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da 

parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova. Analisando os 

autos, verifico que a reclamada não acostou aos autos quaisquer provas 

que a parte reclamante tenha qualquer responsabilidade de saldar dívida, 

bem como não comprova a relação jurídica entre as partes. Não existe nos 

autos nenhum documento ofertado pela instituição promovida capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes, bem como 

nada que comprove o débito. Inexistente o débito que justifique a 

negativação do nome da reclamante, o ato praticado pela reclamada é 

ilícito e enseja sua responsabilização civil. O apontamento dos dados da 

reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Neste aspecto, caberia à parte requerida a comprovação de que 

a parte autora firmou o contrato com o requerido pleiteando pela prestação 

dos serviços, o que, contudo, não ocorreu a contento, observando-se que 

o requerido não juntou aos autos o contrato firmado pela requerente. 

Dessa forma, era ônus da prova do requerido a prova da contratação 

regular, não tendo se desincumbindo do mesmo no caso concreto, 

pleiteando o julgamento antecipado da lide. O requerido é responsável 

objetivamente em razão do risco de sua atividade em face do consumidor 

e sem se vislumbrar situação que ensejaria o afastamento dessa 

responsabilidade, é de se reconhecer a inexigibilidade do débito apontado 

em relação à parte autora. Inexigível o débito, conclui-se que as anotações 

foram indevidas. Nesse aspecto, os transtornos a autora ultrapassaram o 

mero aborrecimento, sendo cabível indenização por danos morais. 

Considerando, em especial, a conduta das partes, as respectivas 

capacidades econômicas, a intensidade da culpa e a extensão dos danos, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nesta 

data, que deverá servir de lenitivo ao autor e, ao mesmo tempo, 

incentivará o ré a evitar que fato semelhante volte a ocorrer, não no valor 

de R$10.000,00(dez mil reais), como pretendido, do que decorre a 

procedência parcial, pois o CPC em vigor exige que o pedido de reparação 

de dano moral seja líquido e certo, logo, se o juízo concede menos do que 

é expressamente postulado, não acolhe integralmente a pretensão. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

OPINA-SE por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

no valor de R$ 74,34 (setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, desde o evento danoso (15/03/2019) e correção monetária (INPC) 

a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles canais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. 

Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-88.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA LORENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001074-88.2019.8.11.0078. REQUERENTE: REGIANE APARECIDA 

LORENZI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. De início, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva formulada, uma vez que as três empresas 

integrantes do polo passivo assinaram o contrato entabulado, razão pela 

qual são legítimas a figurar no polo passivo. No mérito, o feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as alegações feitas 

pelas partes e os documentos por elas apresentados permitem a prolação 

de sentença, independentemente da produção de outras provas. Os 

pedidos são parcialmente procedentes. Alega a autora que firmou o 

contrato de aquisição de pacote de 6 dias e 5 noites para a cidade de 

Campos do Jordão, junto às rés, com data de saída em 12/09/2019 e 

retorno em 17/09/2019. Aduz que ficou tudo o valor de R$ 4.719,17(quatro 

mil e setecentos e dezenove reais e dezessete centavos) parcelado em 

10x, com 1º vencimento em 10/03/2019 e último em 10/12/2019. Sustenta 

que uma funcionária da agência, alegando que estava difícil contratar com 

a aviação Avianca, tendo em vista a recuperação judicial, ao que ofereceu 

à autora outra data de vôo. Menciona que o contrato estava formalizado e 

lhe foi informado depois que não poderia ser honrado. Diz, ainda, que foi 

compelida a aceitar a alteração dos voos, com saída no dia 13/09/2019 e 

data diversa de retorno, em 19/09/2019, e que foi cobrado o valor de R$ 

1.221,73 (um mil e duzentos e vinte um reais e setenta e três centavos), 

valor este maior do que o contratado, parcelado em 6x com a primeira 

parcela para 19/09/2019 e a ultima para 19/02/2020. Além disso, aduz que 

as alterações trouxeram-lhe diversos prejuízos, ao que faz jus à 

devolução do valor de R$ 1.221,73(um mil e duzentos e vinte um reais e 

setenta e três centavos) , bem como a uma indenização por danos morais 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As rés não instruiram a 

contestação com documentos comprobatórios de que os serviços 

contratados pela autora foram devidamente disponibilizados, sem qualquer 

falha, o que poderia ser levado a efeito mediante a juntada de informações 

detalhadas e idôneas, como lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do Código de Processo Civil. De outro lado, a autora trouxe prints de 

“whatsapp” em que a ocorrência da falha na prestação do serviço foi 
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efetivamente admitida por preposta da ré CVC. Aliás, eventual 

responsabilidade da companhia aérea pelos fatos, além de não haver sido 

comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva, na medida em que faz parte do próprio risco da atividade, 

caracterizando o denominado fortuito interno. Até porque na data da 

assinatura do contratado as rés sabiam da recuperação da Avianca, pois 

tal recuperação se deu em Dezembro de 2018 e contrato assinado com a 

autora foi em 06/02/2019, responsabilidade das rés em fazer a 

contratação correta. Forçoso concluir-se, portanto, que os fatos se deram 

da forma narrada pela autora. Caracterizados, assim, a falha na prestação 

de serviços e o descumprimento da oferta, a inexigibilidade dos valores 

relativos à diferença contratual é medida que se impõe. Destarte, se a 

pessoa física ou jurídica que causou o dano pertencer ao ciclo de 

produção do serviço, como no caso vertente, não se caracteriza a 

excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código do Consumidor, por se 

tratar de risco inerente à própria atividade. Digno de nota, ainda, que as 

requeridas, por haverem se coligado para oferecer produtos e serviços 

no mercado, comungam de interesses comuns, respondendo, por isso, de 

forma solidária, pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Logo, 

causado dano a este, ele pode acionar ambas as empresas ou apenas 

uma delas nos termos do artigo 275 do CódigoCivil e do artigo 25, § 1º, da 

Lei no 8.078/90. À luz dos preceitos legais insertos nos artigos 7º, 

parágrafo único,25, §1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, 

os fornecedores de serviços integrantes da cadeia de consumo 

respondem solidariamente pelo dano causado, cabendo eventuais ações 

de regresso, se o caso. O valor de R$ 1.221,73(um mil e duzentos e vinte 

um reais e setenta e três centavos) descrito na petição inicial como 

diferença de valor entre os contratos não foi especificamente impugnado 

pela ré, ao que a autora faz jus à restituição. No tocante ao dano moral, é 

patente o abalo do equilíbrio psíquico decorrente da impossibilidade de 

manutenção do contrato inicialmente firmado, o que acarretou diversas 

alterações no pacote de vôo, diferenças nos dias,aumento do valor, o 

que, a toda evidência, extrapola mero aborrecimento cotidiano. Passo a 

fixar o valor da indenização. Inexistem parâmetros legais para o 

arbitramento do valor da reparação do dano moral. Por isso, deve o 

magistrado coibir abusos, visando impedir o locupletamento às custas 

alheias. Por outro lado, a indenização deve ser de um montante tal que 

coíba a empresa de praticar atos semelhantes no futuro. Deve, portanto, 

ter também natureza punitiva, não somente reparatória. Fixo, assim, os 

danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor adequado para 

compensar o abalo psíquico sofrido, por estar em consonância com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por todo o exposto, 

opina-se por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) 

condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 1.221,73(um 

mil e duzentos e vinte um reais e setenta e três centavos),a titulo de danos 

materais com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. b) condenar 

as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil 

reais) à autora, a título de ressarcimento dos danos morais sofridos, 

correção monetária pelo INPC a partir da publicação da presente sentença 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001326-91.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PAULO JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

deixou de comparecer à solenidade. O decreto de extinção é medida de 

rigor. Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-11.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ALESSANDRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000092-11.2018.8.11.0078. REQUERENTE: KARINA ALESSANDRA 

MARTINS REQUERIDO: CIELO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. KARINA ALESSANDRA MARTINS 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra CIELO S.A. pleiteando o 

recebimento o valor de R$1.025,00(um mil e vinte e cinco reais na forma 

dobrada e danos maorais. Alega a autora que, após ter efetuado algumas 

transações com a máquina de cartão da requerida, até a presente data 

não obteve o crédito fruto do trabalho. Citada, a requerida ofereceu 

contestação, alegando, preliminarmente, decadência e no mérito requereu 

a improcedência do pedido inicial. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Sobre a preliminar suscitada pela requerida, tem-se que no caso se 

discute o não recebimento de valores em transações utilizando as 

máquinas disponibilizadas pela requerida. Não se trata de divergência de 

recebimento de valores, como previsto no contrato, razão pela qual não há 

que se falar em decadência. Quanto à alegação de aplicação do instituto 

da revelia alegado pela autora, tem-se que não merece prosperar, visto 

que o requerido apresentou contestação antes mesmo da audiência de 

conciliação, ou seja, antes de iniciar o prazo contestatório, razão pela qual 

afasto a aplicação dos efeitos da revelia. O pedido é parcialmente 

procedente. Com efeito, a teoria finalista aprofundada amplia o conceito de 

consumidor a partir da mitigação dos rigores da teoria finalista para 

autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses 

em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de 

vulnerabilidade, como no caso em apreço. A lei consumerista prevê a 

possibilidade de inversão do ônus probatório se preenchidos os requisitos 

estampados no art. 6°, inciso VIII, como na hipótese. A parte autora 

comprovou o fato constitutivo de seu direito, na medida em que realizou 
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transações com as máquinas disponibilizadas pela requerida e não 

recebeu. A parte requerida não comprovou o efetivo pagamento, 

conforme contrato entabulado. Assim, merece procedência a devolução 

da quantia R$ 1.025,00 reais na modalidade simples. O dano moral também 

resta configurado. Não bastasse a redução da capacidade financeira da 

parte autora com o não repasse dos valores para a sua conta bancária, o 

que, por si só, já ensejaria os danos morais, por violação a direito 

constitucional fundamental, o certo é que a parte autora apresentou 

reclamação junto ao SAC da requerida, e a reclamação não foi atendida. 

No caso dos autos, restou demonstrado que a parte autora perdeu 

parcela preciosa do seu tempo para tentar solucionar demanda, mas não 

obteve êxito na via administrativa. Trata-se de uma forma autônoma de 

indenização, ou, a critério da parte, manifestação mesma dos danos 

morais. A indenização deve servir para compensar a vítima e, ao mesmo 

tempo, punir o ofensor, de tal sorte que condutas semelhantes não tornem 

a se repetir. Por essa plêiade de motivos aqui catalogados, e diante do 

potencial econômico da requerida, é que se fixa a indenização por danos 

morais em R$ 5.000,00 e não no valor de quinze salários mínimos, como 

pretendido, do que decorre a procedência parcial, pois o CPC em vigor 

exige que o pedido de reparação de dano moral seja líquido e certo, logo, 

se o juízo concede menos do que é expressamente postulado, não acolhe 

integralmente a pretensão. Nesse sentido, o julgado: "EMENTA: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – SISTEMA CIELO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

AUSÊNCIA DE REPASSE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – 

REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA 

SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. As reiteradas tentativas infrutíferas para 

solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, 

aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em 

conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos 

danos morais." (N.U 8010031-34.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

16/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Ante o exposto, opina-se por 

JULGAR PARCIALMENTES PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora, para 

CONDENAR a empresa requerida: a) a restituir à parte autora o valor de 

R$1.025,00, atualizado pelo INPC desde a data da transação e juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação; b) bem como a pagar à parte 

autora, a título de danos morais, a importância de R$. 5.000,00 (cinco mil 

reais), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da presente data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000259-91.2019.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Decorreu o prazo para a requerente manifestar 

interesse no prosseguimento do feito informando o novo endereço da 

requerida (solicitado em audiência id.20697584) Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte 

nos autos. Segundo o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei:I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, e 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante o abandono da 

causa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010224-13.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VIEIRA DE JESUS 32636223827 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ALBRECHT 02536271170 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010224-13.2015.8.11.0078. EXEQUENTE: FABIO VIEIRA DE JESUS 

32636223827 EXECUTADO: DIOGO ALBRECHT 02536271170 Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Decorreu o prazo para a requerente manifestar interesse no 

prosseguimento do feito conforme certidão (id.30319596). Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

inerte nos autos. Segundo o inciso III do Art. 485 do CPC: O juiz não 

resolverá o mérito quando: I – (...) II – (...) III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; E segundo o artigo 51, § 1°, da Lei 9.099/95: “A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES”. Neste aspecto, tenho que a 

presente ação deve ser julgada extinta em virtude da letargia do autor. 

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante 

o abandono da causa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-22.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LUZIA QUEIROZ 55094147153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUISA REGINA DA ROSA KOTTWITTZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010150-22.2016.8.11.0078. REQUERENTE: NEUSA LUZIA QUEIROZ 

55094147153 REQUERIDO: LUISA REGINA DA ROSA KOTTWITTZ 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a 
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parte Reclamante, embora regularmente intimada, vide sua intimação na 

pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. Apesar do 

comparecimento da advogada, a presença da autora é obrigatória, sob 

pena de extinção. Segundo o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende que o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatória. Neste aspecto, tenho que a 

presente ação deve ser julgada extinta. Posto isso, com fundamento no 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000064-77.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

YUCATAN PAULO NUNES CERVO OAB - MT0020849A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C SANTOS OJEDA - ME (REQUERIDO)

CLEBER SANTOS OJEDA (REQUERIDO)

JAIR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000064-77.2017.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: C SANTOS 

OJEDA - ME, CLEBER SANTOS OJEDA, JAIR LIMA DE SOUZA Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa 

de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. O decreto de 

extinção é medida de rigor. Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condena-se a Autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo 

juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-68.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO FABEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000084-68.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ROMARIO FABEM 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O juízo determinou a 

intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito informando o novo endereço da requerida. A 

intimação do autor foi frustrada porque o autor não reside mais no 

endereço que consta nos autos. A intimação do autor restou 

impossibilitada pela sua própria desídia ao deixar de não atualizar seu 

endereço nos autos. Cabe ao requerente velar pela manutenção dos 

dados atualizados para que o juízo possa encontrá-lo quando necessário. 

O feito se encontra paralisado desde 21/08/2019 por desídia do autor. 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte nos autos. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo, ante o abandono da causa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-14.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO MIRANDA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KETHURI SABRINA MORAES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000053-14.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ELINALDO MIRANDA DE 

JESUS REQUERIDO: KETHURI SABRINA MORAES SILVA Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O juízo 

determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito e ver a oferta de acordo do requerido. A 

intimação do autor foi frustrada porque o endereço que consta na inicial 

esta incompleto. A intimação do autor restou impossibilitada pela sua 

própria desídia ao deixar de não atualizar seu endereço nos autos. Cabe 

ao requerente velar pela manutenção dos dados atualizados para que o 

juízo possa encontrá-lo quando necessário. O feito se encontra paralisado 

desde 19/10/2019 por desídia do autor. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte nos autos. 

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante 

o abandono da causa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-52.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELULARES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN 08124705917 (EXECUTADO)

ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000195-52.2017.8.11.0078. EXEQUENTE: NEW CELL COMERCIO E 

MANUTENCAO DE CELULARES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRESSA 

MEIRELLES ZAMBERLAN 08124705917, ANDRESSA MEIRELLES 
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ZAMBERLAN Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Decorreu o prazo para a requerente 

manifestar interesse no prosseguimento do feito conforme 

intimação(id.26151914). Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte nos autos. Ante o 

exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante 

o abandono da causa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 27 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29828 Nr: 1970-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1970-71.2017.811.0094

Código 29828

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 69, intime-se a parte Requerente 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos, de forma 

individualizada, CPF e data de nascimento do Quadro Societário favorecido 

à restituição determinada às fls. 59, conforme consulta QSA da Receita 

Federal (Larissa Curcino Martins de Oliveira, Luma Mayara de Azevedo 

Gevigier Emmerich, Luis Augusto Barbosa da Silva e Ernesto Borges 

Neto), sob pena de extinção e arquivamento do presente feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34778 Nr: 702-11.2019.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: WIRSCH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO NORTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLOS LUIZ BERTONI - 

OAB:44933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 702-11.2019.811.0094

Código 34778

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 22, intime-se a parte Requerente 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos o Comprovante de 

Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica proprietária da conta 

bancária informada para recebimento do valor da restituição das custas, 

bem como informe, de maneira individualizada, CPF e data de nascimento 

do Quadro Societário, conforme consta no QSA da Receita Federal, 

endereço completo, telefone e e-mail, para cumprimento da decisão 

prolatada às fls. 19, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-51.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DURE XIMENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOS SANTOS SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000058-51.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): LUCIA DURE XIMENDES REU: CLAUDINEI DOS SANTOS 

SOUZA Vistos. Cuida-se de ação de extinção de condomínio, proposta por 

LUCIA DURE XIMENDES, em face de CLAUDINEI DOS SANTOS SOUZA. 

Uma vez recebida a inicial e determinada a citação do requerido, este foi 

citado em id. n. 22525999, contudo, deixou transcorrer o prazo para 

apresentação de contestação, consoante certidão de id. n. 27770456. 

Contudo, em id. n. 22986420 a parte autora requereu a desistência da 

presente demanda. Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o 

relatório. Fundamentação Muito embora a requerida tenha sido 

devidamente citada da presente ação, sequer contestou a inicial ou se 

manifestou nos autos até o presente momento, nem mesmo por ocasião da 

audiência de conciliação designada. Logo, não há que se falar em 

ausência de ciência da parte requerida quanto ao pedido de desistência 

formulado, eis que, sequer se manifestou, quedando-se silente. Nesse 

sentido dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 4o Oferecida 

a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir 

da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença.” Com efeito, diante da desistência do pedido inicial, a extinção 

do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. “Ex 

positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/15, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pela parte requerente para que 

surta seus efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), a ser calculo 

com base no valor da causa, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade 

em razão da gratuidade deferida em id. n. 19776747. Uma vez certificado 

o transito em julgado da presente sentença, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000258-58.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. W. (REQUERIDO)

P. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

requerente, na pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a 

contestação de Id. 31556335, no prazo legal. TABAPORÃ, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000228-86.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. (REU)

T. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. J. C. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000228-86.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: TIAGO SILVA LACERDA, RAQUEL ARAUJO DIAS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PENAL em que os acusados TIAGO SILVA LACERDA e RAQUEL 

ARAÚJO DIAS, estão submetidos à prisão cautelar – segregação 

preventiva -, de modo que passo a revisar de ofício a referida medida, nos 

termos do que dispõe o art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 

2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código 

de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941). 

No que toca a prisão preventiva decretada em desfavor dos denunciados, 

verifica-se que restam inalteradas os cenários fáticos e jurídico expostos 

nas decisões outrora proferidas acerca da aplicação da supramencionada 

medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando 

analisado a insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que 

demonstrem a necessidade de alteração ou revogação da medida. Não é 

d e m a i s  c o n s i g n a r  t a m b é m  q u e  n a s  o p o r t u n i d a d e s 

decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar foram devidamente 

motivadas/justificadas a presença dos requisitos e fundamentos 

necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, tendo em vista 

a patente necessidade de garantir a ordem pública e/ou assegurar a 

conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, em especial 

em razão do modus operandi empregado pelos denunciados que, ao que 

consta dos autos, jogaram o cadáver da vítima em um poço, sendo o 

corpo encontrado dias após já em estado de decomposição e sem o 

crânio. Além disso, a vitima, filha dos denunciados, tinha menos de um ano 

de idade, gerando grande comoção na comunidade local, além da 

repercussão social, sendo veiculadas notícias em âmbito nacional. 

Acrescenta-se aqui que os denunciados evadiram-se do Estado de Mato 

Grosso e foram localizados no Estado de Goiás, após empreendidas 

buscas em vários Estados. Logo, analisando com acuidade as 

circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de 

motivação que justifique alteração ou revogação das prisões, sobretudo 

porque subsistem as razões pelas quais as prisões preventivas são 

necessárias no caso em apreço, inclusive quando analisado também a 

tramitação regular do processo-crime. Desta feita, inegável, a presença 

dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos 

do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência 

do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade 

de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na 

gravidade concreta do delito. Por consectário, não se mostra razoável a 

aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela 

fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em 

apreço não são indicadas, e por verificar que o denunciado Tiago ostenta 

condenação criminal, conforme executivo penal de n . 

0001870-09-2016.8.11.0094, em tramite nesta Comarca. Diante do exposto 

e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA de TIAGO SILVA LACERDA e RAQUEL ARAÚJO DIAS tal como 

foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos. 

No mais, visando regular prosseguimento do feito, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida por este juízo em id. n. 31283841. 

Atente-se as deliberações exaradas nos autos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2329 Nr: 490-78.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGB-M, WGB, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Juel Prudêncio Borges - OAB:3838MT, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, Nara Rubia Alves De Resende - 

OAB:25640, Valter Coutinho Scardua - OAB:7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Código nº 2329

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl.201, intime-se pessoalmente o exequente 

para que dê andamento no feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

 Frise-se que a mera juntada de procurações e substabelecimentos sem a 

devida manifestação não servirá para evitar eventual desistência tácita.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3831 Nr: 527-08.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Mara Contes Lopes - 

OAB:7109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757

 Execução Fiscal

Processo nº 527-08.2005.811.0094

Código nº. 3831

Vistos, etc.

Considerando o pedido de fls. 181/187, determino a intimação da parte 

executada para que se manifeste no prazo de quinze dias.

 De igual maneira, determino a intimação/citação do adquirente do imóvel 

pra que, querendo se manifeste no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 230-64.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Aparecido Ocon - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Execução Fiscal

Código nº 7300

Vistos, etc.

A Fazenda Pública requereu a suspensão do processo, considerando que 

há pendência de desfecho de processo administrativo de compensação. 

Contudo, outro caminho merece ser adotado.
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 Conforme se verifica, a parte autora desde o ano de 2006 (fl. 08) vem 

requerendo a suspensão do feito pelos motivos acima narrados.

 Com a nova sistemática processual, verifica-se que os artigos aplicados 

à execução (art. 921 e 922 do CPC), deve ter sua leitura em conjunto com 

o regramento processual estabelecido no art. 313, §4º do CPC.

 Desta forma, considerando que há muito o processo consta como 

suspenso (14 anos) para fins de compensação administrativa, determino o 

imediato arquivamento dos autos, sem prejuízo de posterior pedido de 

desarquivamento (sem custas) para continuidade.

 Tal entendimento vem ao encontro do princípio da economicidade 

processual, sendo que manter a referida execução em andamento (em 

estoque de processos em andamento) custará aos cofres públicos, talvez 

mais do que o próprio crédito buscado.

 Ciência a Fazenda Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8167 Nr: 416-53.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pajé Comércio de Madeiras Ltda - ME, 

Hildebrando José Pais dos Santos, Vinicius Tiago Pais Simão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Processo nº 416-53.2007.811.0094

Código nº 8167

Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente. Após ultrapassado o prazo de 

120 (cento e vinte) dias, vistas à exequente.

Renove a capa dos autos, considerando seu péssimo estado de 

conservação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000496-98.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. U. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. H. (REQUERIDO)

J. H. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000496-98.2020.8.11.0108 

Impulsionamento por Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte 

autora, por seu(ua) procurador(a), para as providências quanto ao 

parcelamento das custas processuais lançadas no ID 31523514. Tapurah, 

MT, 24/04/2020 JUCILEINE KREUTZ DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000211-08.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRAMARA DE MELLO OAB - 771.793.829-49 (REPRESENTANTE)

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SCHEWE (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000323-74.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. I. (AUTOR(A))

MARIANA CARDOSO ILHA (AUTOR(A))

C. C. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

CRISLAINE CARDOSO OAB - 039.887.381-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENIR ILHA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 898 de 935



TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000527-55.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA SAMARA ZANDONAY FERREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

BRUNO BALISTIERI (EXECUTADO)

NELSO BALISTIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000527-55.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: 

EXECUTADO: NELSO BALISTIERI, BRUNO BALISTIERI, DEBORA SAMARA 

ZANDONAY FERREIRA DE ARAUJO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA em 

face de NELSO BALISTIERI, BRUNO BALISTIERI e DEBORA SAMARA 

ZANDONAY FERREIRA DE ARAUJO, todos qualificados nos autos. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 

1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da parte executada e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado duas vezes em dias distintos 

e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer ou 

tiver requerido, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, § 2º do CPC. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000563-97.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA GONCALVES CALVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000563-97.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: JOAO PAULO CALVO REQUERIDO: 

REQUERIDO: MARIA HELENA GONCALVES CALVO Vistos, etc. Trata-se 

de Pedido de Abertura de Inventário feito por JOAO PAULO CALVO dos 

em bens deixados por MARIA HELENA GONCALVES CALVO , todos 

qualificados nos autos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido 

do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, que pode ser revogado a qualquer tempo. Dessa 

forma, nos termos do art. 616, inc. I, do CPC, NOMEIO COMO 

INVENTARIANTE o conjugue supérstite JOAO PAULO CALVO , e 

DETERMINO a sua intimação pessoal para prestar compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a sua função, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de remoção. Prestado o compromisso deverá o inventariante, dentro 

de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, fazer 

as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 

620, do CPC). Feitas as primeiras declarações, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários, bem como as Fazendas Públicas, e o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Sem prejuízo, publique-se edital com o prazo de 30 (trinta) 

para que atendam ao inventário quaisquer outros interessados que não 

tenham sido citados pessoalmente o nos termos do inciso III do art. 259 e 

art. 626, § 1º todos do CPC Após, concluídas todas as citações dar-se-á 

vista às partes em cartório, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 627 do 

CPC. A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de 

que trata o art. 627, será intimada a informar ao juízo, de acordo com os 

dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações. Na sequência, não havendo 

impugnação, intime-se o inventariante para apresentar as Últimas 

Declarações, da qual se lavrará termo (art. 636, do CPC). Após, digam as 

partes no prazo de 15 (quinze) dias acerca das últimas declarações. 

Ouvidas as partes, não havendo impugnação, proceda-se com o cálculo 

do imposto intimando-se as partes a se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, prazo comum que correrá em cartório, e, em seguida, a 

Fazenda Pública (art. 638, do CPC). Não havendo impugnação pelos 

interessados em relação ao valor apresentado para o imposto, o caso se 

resolve com a respectiva homologação do imposto e consequente 

recolhimento tributário, devendo o inventariante trazer os autos o 

respectivo comprovante de recolhimento. Por fim, havendo dívidas, o 

inventariante será intimado juntar aos autos o comprovante do pagamento 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Concluída a fase de inventariança 

dos bens deixados pelo de cujus, com a quitação das dívidas do falecido 

que eventualmente forem apresentadas pelos credores, bem como 

recolhida a tributação, proceder-se-á com a fase de partilha dos bens. Por 

outro lado, não prestadas as primeiras declarações, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Proceda-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 899 de 935



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-51.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IZANI MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000579-51.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): IZANI MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: REU: 

BENEDITO MOREIRA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se Ação de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C COM PARTILHA DE BENS movida por IZANI MARIA DE 

OLIVEIRA em face de BENEDITO MOREIRA DA SILVA , todos qualificados 

nos autos Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do 

art. 189, do Código de Processo Civil. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido 

do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC. Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos. Designo audiência de conciliação ou de mediação para o 

dia 29/6/2020 às 17h30min. Cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000335-59.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MENDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FABIO AUGUSTO VIDOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000335-59.2018.8.11.0108. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: FABIO AUGUSTO 

VIDOTTI, ELIETE MENDES DE ALMEIDA Vistos, etc. Considerando que não 

há notícias do pagamento defiro o pedido de penhora do bem dado em 

garantia. Proceda o Sr. Oficial de Justiça com a avaliação e penhora do 

bem dado em garantia, descrito na exordial. Diga o autor quanto a citação 

da segunda requerida, atualize o débito exequendo, bem como, caso reste 

infrutífera a penhora indique bens passíveis dela, sob pena de suspensão 

da execução. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-20.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DORVALINO TOMIELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000311-94.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA MARQUIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000311-94.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

REQUERIDO: REQUERIDO: CLAUDIA MARIA MARQUIORO Vistos, etc. 

Intime-se o autor para se manifestar nos autos requerendo o que for de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção se resolução 
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de mérito e revogação da liminar outrora concedida. Decorrido o prazo, 

certifique-se e venham conclusos. Intime-se. Cumpra-se com eficiência 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-35.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI - EPP (EXECUTADO)

ADALBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000205-35.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA REQUERIDO: EXECUTADO: ADALBERTO TIRLONI - EPP, 

ADALBERTO TIRLONI Vistos, etc. Defiro o pedido da parte autora no ID nº 

22554997 . Dessa forma, proceda-se com a busca pelo sistema 

BACENJUD a fim de se localizar o endereço do requerido. Havendo êxito 

na obtenção do endereço, cite-se por mandado expedindo-se o 

necessário. Caso sejam infrutíferas as diligências, intime-se o autor para 

requerer o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo cumprido, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001015-10.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO RODRIGUES (EXECUTADO)

LUIS ODONE SILVA FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1001015-10.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA REQUERIDO: EXECUTADO: LUIS ODONE SILVA FORTES, IVO 

RODRIGUES Vistos, etc. Defiro o pedido da parte autora no ID nº 

30881657. Proceda o Sr. Oficial de Justiça com a citação por hora certa 

do requerido, podendo ainda cumprir na forma do art. 212 do CPC. Caso 

sejam infrutíferas as diligências, intime-se o autor para requerer o que for 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo cumprido, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-95.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRO COZER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000007-95.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- EPP REQUERIDO: EXECUTADO: DARCI PEDRO COZER Vistos, etc. 

Intime-se o devedor por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, deverá a parte exequente apresentar atualização do 

débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. 

Apresentados os cálculos atualizados expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados, seguindo-se os atos de expropriação (§ 3º, 

art. 523 do CPC). Se o pedido de penhora recair sobre dinheiro e veículos, 

venham os autos conclusos. Com o decurso do prazo para impugnação 

certifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000015-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA TIRLONI (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000015-72.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

REQUERIDO: REU: ANDRESSA TIRLONI Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 

nº 29526365. Assim, suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo 

o qual deverá o autor se manifestar acerca do interesse processual 

nestes autos, já que promove o cumprimento da sentença em autos 

diversos (1000007-95.2019.8.11.0108) Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-58.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA TIRLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000003-58.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- EPP REQUERIDO: EXECUTADO: ANDRESSA TIRLONI Vistos, etc. 

Intime-se o autor para juntar aos autos a decisão homologatória do acordo 

entabulado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-59.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a Intimação do Requerente, por intermédio de seu 

procurador, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução 

de carta precatória, manifeste-se nos autos com relação ao pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000348-58.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BALDISSERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO ZANCANARO OAB - SC28164 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000348-58.2018.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

BALDISSERA LTDA REQUERIDO: Vistos, etc. Preenchidos os requisitos do 

artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo cópia, como mandado. Designo audiência para o dia 09 DE 

JULHO DE 2020 ÀS 14h30min, neste Juízo. Comunique-se o juízo 

deprecante da designação de data de audiência (art. 392, CNGC). 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por meio da imprensa 

oficial (Item 3, OS/NMV n. 001/2018). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 20639 Nr: 57-27.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por João Bastia de Mopres 

em face de Banco do Brasil S/A.

Após a penhora de valores, o executado nada opôs. O exequente, por 

sua vez, requereu w libração dos valores extinção do feito às fls. 99.

 Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que o processo já se encontra sentenciado e que já há 

depósito dos valores relativos ao cumprimento de sentença, bem como 

não há mais qualquer discussão quanto a este ponto, a expedição de 

alvará de liberação de valores vinculados aos autos, a ser depositado na 

conta informada pelo exequente às fls. 99 é medida imperiosa.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que houve a 

total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito.

Determino a expedição de alvará de liberação de valores vinculados aos 

autos, a ser depositado na conta informada pelo exequente às fls. 99.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o integral cumprimento, arquive-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 1848-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAWAN SEBASTIÃO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136, Patrícia da Silva Pazini Paixão - OAB:MT0026261O

 Vistos, etc.

Considerando a decisão exarada no Habeas Corpus n. 

1008772-54.2020.811.0000, bem como a necessidade de readequação de 

pauta, redegino a audiência agendada para o dia 12 de maio de 2020 para 

o dia 01 de junho de 2020, às 14h.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-43.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000047-43.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR: GEDIVALDO TAVARES DA SILVA REQUERIDO: 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Analisando os autos observa-se 

que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da qualidade de segurado 

especial do requerente, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). 

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, 

considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da 

contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. Após, 

concluso. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-61.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CRISCIUMAR PAULINO VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1001225-61.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: AUTOR(A): CRISCIUMAR PAULINO VAZ REQUERIDO: REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 
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revisional de contrato c/c tutela de urgência, com pedido de tutela de 

urgência, movida por CRISCIUMAR PAULINO VAZ em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., todos qualificados nos autos. Narra o 

autor, em síntese, que celebrou com a requerida, na data de 11/12/2018 

um pacto de financiamento para aquisição de um veículo, com valor líquido 

do crédito de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) com entrada de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser quitado em 48 parcelas de R$ 

1.252,87 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), 

mas que por conta dos elevados valores e ilegais encargos contratuais 

não amparados pela legislação vigente, o Requerente não consegue mais 

efetuar os pagamentos advindos do pacto do contrato. Dessa forma, 

busca excluir os encargos moratórios; reduzir os juros remuneratórios e 

afastar a cobrança de juros capitalizados mensais. Requer a concessão 

da tutela de urgência para o fim de para autorizar a consignação de 

valores mensais que entende como incontroverso, no montante de R$ 

991,72 (Novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), 

conforme reparcelamento do saldo devedor indicado na pág. 12 da 

planilha de cálculo em anexo, relativo as parcelas em aberto, de modo a 

elidir eventual mora da parte postulante até que se julgue o mérito definitivo 

da presente demanda. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial porquanto preenchidos 

os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. No que 

concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a 

concessão da tutela quando “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória". Quanto ao segundo 

requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). A propósito, 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. No caso em tela, numa 

análise superficial, verifico que documentos anexados pelo autor não são 

suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida. Isso porque, 

em que pese as alegações do autor tenho como duvidosa a probabilidade 

do direito invocado, a qual depende de ampla cognição, já que os cálculos 

elaborados pelo autor não ilidem a obrigação previamente firmada no 

contrato cujos termos anuíra o ora requerente. Assim como eram de 

conhecimento os bônus do contrato eram também todos os ônus, inclusive 

eventuais anotações pelo inadimplemento do pactuado. Ademais, é certo 

que eventual nulidade de cláusula contratual não ensejará a nulidade de 

todo o contrato, em razão do princípio da conservação dos contratos, o 

que infirma a probabilidade do direito invocado, lançando dúvidas sobre o 

direito do autor. Isto posto, INDEFIRO a tutela pleiteada. REMETAM-SE os 

autos à secretaria para designação de Sessão de Conciliação/Mediação, 

devendo o feito ser cadastrado no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. PROCEDA-SE à citação e intimação 

pessoal do requerido e intimação da parte autora, por meio de seu 

procurador jurídico, para comparecimento à audiência designada 

(parágrafos 3º e 9º, artigo 334). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-62.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA MINUEZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA BSI S/A (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000727-62.2019.8.11.0108 REQUERENTE: 

AUTOR(A): ANTONIO BEZERRA MINUEZA REQUERIDO: REU: BANCO 

SAFRA BSI S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória De 

Inexistência De Débito C/C Pedido De Tutela Antecipada, Repetição De 

Indébito E Danos Morais ajuizada por ANTONIO BEZERRA MINUEZA em 

face de BANCO SAFRA BSI S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, aduz o requerente em sua exordial que é segurado do 

INSS e que recebe mensalmente aposentadoria/benefício. Alega que o 

banco requerido faz descontos mensais no valor da 

aposentadoria/benefício, a título de empréstimo consignado. Todavia, o 

autor afirma que não contratou o serviço e, portanto, pleiteia a declaração 

de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados, 

a inversão do ônus da prova, danos morais, além da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Pretende ainda, a concessão de tutela 

antecipada visando à suspensão dos descontos até final resolução da 

demanda. É o que merece registro. Fundamento e decido. Inicialmente 

verifico preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso em testilha, não se afiguram 

presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de 

urgência pleiteada, pois inexistem nos autos provas ou indícios de que o 

empréstimo consignado é desconhecido pelo requerente. Em sede de 

cognição sumária não há como aferir com suficiência a probabilidade do 

direito invocado. Também não há falar em risco de dano, já que da 

contratação de empréstimo consignado decorre o deposito do valor 

contratado em conta de titularidade do contratante. Ora, se recebeu tais 

recursos em sua conta, por certo que o desconto de valor da prestação 

não importará em diminuição do seu patrimônio, tampouco em risco ao 

resultado útil do processo, o que afasta o requisito em comento. Ademais, 

não depositou em juízo os valores que eventualmente recebeu, 

decorrentes do empréstimo consignado ora impugnado. Assim, embora o 

requerente alegue que jamais contratou o empréstimo discutido nos 

presentes autos, não vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do 

direito invocado, pois a documentação colacionada não comprova, nesta 

fase, suas afirmativas. Também porque, conforme dito alhures, no que 

tange ao perigo de dano, tal requisito também não ficou demonstrado. Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo 

requerente. Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. 

Encaminhem-se os autos a conciliadora para a realização de 

conciliação/mediação, que deverá ser aprazada em conformidade com 

sua pauta de audiências. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer 

ao ato designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§ 1º, CPC). Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato 

designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. 

Não havendo interesse na conciliação, o requerido deverá informar no 

prazo do § 5º, do artigo 334, do Código de Processo Civil. Caso inexitosa a 

conciliação, deverá o requerido apresentar sua resposta, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do Código de Ritos, voltando-se os autos conclusos 

para designação de audiência de Instrução e Julgamento. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-77.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO TUNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000823-77.2019.8.11.0108 

REQUERENTE:REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO:REQUERIDO: VALTER 

ANTONIO TUNI Vistos etc. Trata-se de ação de Busca e Apreensão em 

que AYMORE move em face de VALTER ANTONIO TUNI , objetivando a 

apreensão de bem objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, 

qual seja: marca FIAT modelo STRADA WORKING HARD, ano fabricação 

2017, chassi 9BD5781FFHY167748, placa QBO7005, cor BRANCA e 

renavam nº 001118219101. É o breve relato. Decido. A busca e 

apreensão de veículo alienado fiduciariamente vem disciplinada no 

Decreto-Lei 911/69, e em seu art. 3º dispõe: Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Autoriza-se a 

busca e apreensão do bem, quando provada a mora das obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária. O permissivo da 

propositura da ação de busca e apreensão é a prévia notificação 

extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de: a) Carta Registrada 

com aviso de recebimento (A.R.), enviada diretamente pelo credor (uma 

das inovações da Lei n. 13.043/14) ou por cartório de títulos e 

documentos, simplesmente entregue no domicílio do devedor 

(dispensando-se a notificação pessoal, isto é, a lei não exige carta ARMP 

ou entrega por intermédio de oficial da Serventia Extrajudicial; basta prova 

da entrega, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja o do próprio destinatário); b) Protesto, com intimação na forma antes 

mencionada ou, caso esgotadas as tentativas do devedor sem sucesso, 

por edital (tendo o devedor endereço certo, inválida a notificação de 

protesto por edital). Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de 

que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

necessária a notificação extrajudicial por meio de Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação 

pessoal. 2. O Ajuizamento de ação revisional, por si só, não 

descaracteriza a mora. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou 

inexistir abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

575.916/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça - STJ considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil 

para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor. 2. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o 

devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas 

produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 357.407/RS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

03/12/2013, DJe 03/02/2014) A Lei 9.492/1997, que regulamenta o Serviço 

de Protesto, dispõe em seus art. 14 e 15: “Art. 14. Protocolizado o título ou 

documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao 

devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, 

considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo 

endereço. §1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do 

próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento 

fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção 

(AR) ou documento equivalente. §2º A intimação deverá conter nome e 

endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento 

de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, 

bem como número do protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação 

será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for 

desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 

domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, 

ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 

apresentante. §1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2º 

Aquele que fornece endereço incorreto, agindo de má fé, responderá por 

perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou 

penais.” Todavia, não atende o requisito da constituição em mora a mera 

expedição de correspondência para notificação extrajudicial, via Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, sem a efetiva entrega domiciliar (e 

sem o correlato protesto), por conta de eventos tais registrados como: 

não procurado; destinatário mudou-se; endereço incorreto; ou destinatário 

ausente devolvido ao remetente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o 

entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que 

ocorra a busca e apreensão do bem, é necessária a constituição do 

devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial realizada por 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor. 2. 

Apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária 

a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se 

tenha por Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega constituída a 

mora. provimento. (AgRg no AREsp 473.118/RS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 

11/06/2014) (Destaquei) Assinalo, na mesma direção, que o ajuizamento 

de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora, conforme 

remansosos precedentes do STJ (AgRg no AREsp 575.916/MS, DJe 

17/11/2014), densificados no seguinte verbete daquela Corte: STJ 

SÚMULA Nº 380 – 22/04/2009 – DJE 05/05/2009) A simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 

Eventual purga da mora, no prazo de cinco dias, pressupõe a quitação 

integral do débito vencido antecipadamente (não a mera satisfação das 

prestações em atraso no mútuo), consoante assentado em sede de 

recurso repetitivo (CPC, art. 543-C) pela Segunda Seção (afeta a Direito 

Privado do STJ): ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014 Forçoso consignar, ainda, que o decurso de cinco dias após 

executada a liminar, sem purgar a mora, implica a consolidação da 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária (DL 

911/69, art. 3º, §1º, com redação incluída pela Lei 10.931/2014). 

Finalmente, a resposta do devedor (no prazo de quinze dias) poderá ser 

oferecida mesmo que opte por pagar a integralidade da dívida, acaso 

conserve pretensão revisional e vindique a repetição indébito. No caso 

dos autos, presente a prova da relação negocial - (Contrato Bancário ID nº 
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22966317), firmado pelo requerido e do domínio resolúvel do bem (cláusula 

de garantia sobre veículo), o inadimplemento, a comprovação da mora 

mediante ID nº 22966317, Notificação Extrajudicial dirigida ao endereço do 

requerido , razão pela qual a liminar há que ser concedida. Ante o 

exposto, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o veículo ser 

depositado em mãos do representante do depositário informado pelo autor, 

que será responsável pelo bem na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado, especificando o estado dos bens, os quais deverão 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Intime-se a parte autora, 

para que, em 05 (cinco) dias, decline o nome, a qualificação e o telefone 

de preposto da instituição financeira, que assumirá a função de 

depositário, bem como o endereço do depósito. Em caso de transcurso in 

albis deste prazo, nomear-se-á depositário fiel do bem apreendido ao 

próprio devedor. Com a resposta positiva da credora, expeça-se o 

competente mandado de busca e do veículo (e dos respectivos 

documentos), devendo o bem ser depositado em mãos apreensão da 

pessoa indicada, lavrando-se o respectivo termo. Autorizo o Senhor 

Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de acordo com o que 

prevê os artigos 172, §2º, 461, §5º e 842, §1º do Código de Processo 

Civil, bem como a requisitar força policial para execução da medida, caso 

necessário. No mesmo expediente, cite-se o réu, cientificando o: a) do 

prazo de cinco dias, para, querendo, purgar a mora (DL 911/69, art. 3º, 

§2º), incluindo custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 

10% do valor do débito; caso não efetue o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva 

dos bens no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária. b) do prazo de quinze dias, a contar da 

execução da medida liminar (DL 911/69, art. 3º, §3º), para, querendo, 

contestar. A despeito do prelacionado no § 9º do art. 3º do DL 911/69, 

eventual inclusão de gravame na base de dados do DETRAN (via 

RENAJUD) será realizada apenas se frustrada a sequela do veículo. 

Assim procedo por limitação no quadro de servidores, pelo volume de 

processo e pela prioridade imposta pela natureza de outras demandas, 

tudo a exigir maior racionalização dos serviços judiciais. Segunda via 

poderá servir como mandato. Vinda aos autos contestação, e arguindo a 

parte ré alguma preliminar (dentre as enumeradas no art. 337 do CPC), ou 

de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, 

abre-se vista à parte autora, para réplica, pelo prazo de dez dias (CPC, 

art. 351). Expirado os prazos acima, com ou sem aproveitamento, 

retornem os autos conclusos para sentença (CPC, art. 355, I). Para efeito 

de pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001391-93.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SETEMBRINO CENCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1001391-93.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: JOSE SETEMBRINO CENCI REQUERIDO: 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, 

provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que 

pairam dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, 

não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Assim sendo, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, considerando o Ofício Circular 

da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Após, concluso. Cumpra-se com eficiência 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000377-74.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE HANAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000377-74.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: ANTONIO JOSE HANAUER REQUERIDO: 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE C /C ANULATÓRIA DE DÉBITO e danos morais, com pedido 

de tutela de urgência, movida por ANTONIO JOSE HANAUER em face de 

Estado do Mato Grosso, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO -DETRAN, representado pela Procuradoria Geral do 

Estado do Mato Grosso e em face de DANIEL VERGINIO SCHNEIDER, todos 

qualificados nos autos. Narra o autor, em síntese que no ano de 2012 

vendeu um automóvel, sem nenhum débito, para o senhor DANIEL 

VIRGINIO, pois entregou em um negócio o seu veículo VW/PARATI GL 1.8 , 

ano/modelo 1991/1992 , Placa JYN 6861 , no valor de cinco mil reais. 

Contudo, o senhor DANIEL, não realizou a transferência do veículo, não 

cumprindo com sua obrigação legal e contratual. Busca mediante a 

presente ação livrar a autor dos encargos tributários , multas e demais 

despesas cobradas. Requer a concessão de tutela de urgência para o fim 

de que seja determinada a retirada do protesto constante 2º Serviço 

Notarial e Registral desta Comarca, Protesto n.º 33344, livro 60, folhas 

141, nº do título: 2017355690. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese 

do essencial. Fundamento e decido. Recebo a inicial porquanto 

preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela quando 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: 

(...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para 

a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 
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comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). A propósito, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique”. No caso em tela, numa análise 

superficial, verifico que documentos anexados pelo autor são suficientes 

para embasar a concessão da tutela pretendida. Isso porque, como se 

verifica dos autos há probabilidade do direito invocado pelo autor uma vez 

que a documentação carreada aos autos indica a inexistência de 

transferência do veículo para o adquirente, apesar da tradição. Também 

porque, há perigo na demora consistente na impossibilidade de tomada de 

crédito pelo autor, haja vista a existência do protesto. Dessa forma, 

DEFIRO a tutela de urgência e determino seja sustado o protesto constante 

2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, Protesto n.º 33344, livro 60, 

folhas 141, nº do título: 2017355690, enquanto perdurar a demanda. 

Oficie-se com as cautelas de praxe. Retifique-se o polo passivo da 

demanda promovendo-se a inclusão do sujeito indicado no ID. 24937386. 

Citem-se os requeridos Fazenda Pública e Detran, após venham 

conclusos para diligências no sentido de obter o endereço dos demais 

requeridos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000983-05.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO JUCHEN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000983-05.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EMBARGANTE: ILARIO JUCHEN REQUERIDO: EMBARGADO: 

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

Vistos, etc. Trata-se Ação de Embargos à Execução movida por ILARIO 

JUCHEN em face de COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E 

CEREAIS LTDA , todos qualificados nos autos. Recebo os embargos à 

execução sem atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista a ausência 

dos requisitos necessários. Com efeito, a regra prevista no artigo 919 do 

CPC é o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo, 

sendo que apenas em casos excepcionais, poderá o juízo atribuir tal 

efeito, se presentes de forma simultânea os seguintes requisitos: 

requerimento do embargante, probabilidade do direito cumulada com o 

risco e a garantia suficiente da execução, seja por penhora, depósito ou 

caução. Acerca dos requisitos do artigo 300 do CPC, cumpre trazer os 

ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A outorga do efeito suspensivo aos embargos do executado 

está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução 

causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado. O perigo tem de ser manifesto- patente, claro, evidente. 

Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples 

possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de 

alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse 

risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já 

que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos 

expropriatórios” (in Código de Processo Civil Comentado, 2.ed. ver., atual e 

ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016). No caso vertente, 

entendo que o perigo de dano não está presente, eis que a parte 

Embargante não demonstrou, de forma contundente, que, acaso não seja 

atribuído efeito suspensivo aos embargos, poderá sofrer dano irreparável 

ou de difícil reparação (periculum in mora). Com efeito, não trouxe 

qualquer justificativa acerca deste requisito. Afirmou apenas que o 

prosseguimento da execução ocorrerá de forma excessiva em caso de 

expropriação de bens. Há necessidade de indicação e demonstração 

precisa de quais os danos graves e de difícil reparação que o 

prosseguimento da execução poderá acarretar ao devedor. Neste sentido, 

é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 

1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 

REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 

prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à 

execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) 

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 

2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está 

demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à 

suspensão da execução, mormente considerando que eventual 

levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve 

ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao 

prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o 

que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno 

não provido.” (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017). Demais disso, 

o embargante não nomeou bens, seja por penhora, depósito ou caução, 

de modo a garantir a execução. Intime-se o embargado para apresentar 

impugnação a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001409-17.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1001409-17.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: LUCIMAR PEREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, 

provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que 

pairam dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, 

não havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do 

direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Assim sendo, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, considerando o Ofício Circular 

da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência de 

conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos 

para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas 

em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Após, concluso. Cumpra-se com eficiência 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 
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SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000259-64.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLYN TIRLONI PIASSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000259-64.2020.8.11.0108. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ELLYN TIRLONI 

PIASSA Vistos, etc. Uma vez que a inicial não foi recebida, tendo havido 

erro na distribuição perante este juízo, defiro o requerimento formulado na 

emenda a inicial. Remetam-se os autos ao juízo indicado, qual seja, uma 

das varas cíveis da comarca de Cuiabá/MT, com as baixas necessárias e 

cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000222-37.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MM SF PARTICIPACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BRANDAO LEMOS OAB - SP209740 (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GAVSKI (AUTORIDADE COATORA)

PREFEITO MUNICIPAL DE TAPURAH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000222-37.2020.8.11.0108. IMPETRANTE: 

MM SF PARTICIPACOES LTDA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

TAPURAH AUTORIDADE COATORA: PAULO GAVSKI Vistos, etc. Cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado por MM SF Participações Ltda., 

contra ato do Secretário de Administração da Prefeitura de Tapurah/MT, 

Paulo Gawski e litisconsórcio passivo necessário o Município de Tapurah, 

representado pelo Prefeito Iraldo Ebertz, todos qualificados nos autos. 

Narra a parte impetrante, em síntese, que os sócios da empresa, Marino 

José Franz e Mirna Aparecida Stocker, integralizaram capital social 

representados pelos imóveis descritos na exordial. Ressaltou que após a 

integralização do capital, a empresa impetrante requereu junto ao Município 

de Tapurah a isenção de ITBI decorrente da integralização, momento em 

que foi elaborado parecer jurídico o qual entendeu que a imunidade 

tributária na integralização do capital alcança tão somente ao valor dos 

imóveis necessários à integralização do capital, incidindo o ITBI sobre a 

parte que exceder conforme valores de mercado. Aduziu que tal medida é 

contrária ao que prevê o art. 156, §2°, inciso I, da Constituição Federal, 

que confere imunidade de ITBI nas integralizações de capital social 

realizadas por transferências de bens imóveis. Ao final, requereu a 

concessão da liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do ITBI 

sobre a transferência dos imóveis descritos na inicial, além dos demais 

que venham a ser integralizados ao capital social. Com a inicial vieram 

documentos. É relato do necessário. Fundamento e decido. Para a 

concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a 

concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da 

irreparabilidade do dano (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09). Ambos devem 

existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles. Apreciando 

detidamente os documentos que instruem a exordial, não vislumbro a 

presença, de plano, dos requisitos necessários à concessão da liminar. 

Isso porque há divergência quanto à atividade preponderante da 

impetrante. Com efeito, neste instante processual, seria mais razoável 

prevalecer a negativa administrativa, haja vista não ser prudente afirmar, 

unicamente com base no contrato social de uma empresa criada em 2017, 

que, de fato, a atividade da impetrante, seria apenas a administração de 

bens próprios. Saliente-se que o contrato indica que poderá haver a 

participação em outras sociedades, na qualidade de cotista ou acionista. 

Além disso, o ato administrativo que negou a pretendida imunidade estaria 

acobertado pela presunção de veracidade e legitimidade, o que 

demandaria da contribuinte prova pré-constituída mais robusta sobre sua 

atividade. Por fim, a probabilidade do direito invocado não se mostra 

evidente, uma vez que a controvérsia ora discutida chegou às barras do 

Supremo Tribunal Federal e a questão foi posta em repercussão geral, sob 

tema n. 796. Sobressai disso que um dos requisitos do artigo 300 do CPC 

não está presente, pelo que se torna impossível a concessão da tutela de 

urgência. Postas as considerações acima, não há demonstração da 

probabilidade do direito alegado, sem o que, por ora, não seria possível a 

concessão de liminar em mandado de segurança, pois não estariam 

presentes todos dos requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09. Ante o 

exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito. Findo o prazo acima fixado, remetam-se os 

autos ao Ministério Público, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000833-24.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME TRINDADE NUNES CALADO (EXECUTADO)

MADEIREIRA J. T. N. C. LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000833-24.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADEIREIRA J. T. 

N. C. LTDA - ME, JAIME TRINDADE NUNES CALADO Vistos e examinados. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face da pessoa jurídica de direito privado 

MADEIREIRA J. T. N. C. LTDA - ME - CNPJ: 10.860.086/0001-86 e JAIME 

TRINDADE NUNES CALADO. A inicial foi recebida no ID. 23764433. 

Dando-se por citado o executado apresentou exceção de 

pré-executividade sustentando haver litispendência com o feito 

1000832-39.2019.8.11.0108. Instado a se manifestar o exequente deixou 

escoar o prazo sem nada requerer. Vieram os autos conclusos. É a 

síntese do essencial. Fundamento e decido. Examinando os autos, verifico 

que a presente ação contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

e o mesmo pedido da ação autos nº 1000832-39.2019.8.11.0108, uma vez 

que se funda na mesma Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2017344941). 

Dessa forma, conclui-se que há litispendência, conforme preceitua o art. 

337, §1º e §2º, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sobre a 

litispendência, leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando 

se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são 

idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento 

em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora 

anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Também leciona Humberto Theodoro 

Júnior: “Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja 

objeto de mais de um processo simultaneamente (…) Demonstrada, pois, a 

ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a 

identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, 

o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de 

Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 
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281). Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro nos 

artigo 485, V e §3º, do Código de Processo Civil. Sem custas na forma da 

lei. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-95.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA TRAMONTIN DE MELO (REQUERENTE)

MIRELA TRAMONTIN DE MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO DE MELO (INTERESSADO)

MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO (REQUERENTE)

ISRAEL TRAMONTIN DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON CORREA ISIDORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000212-95.2017.8.11.0108. INTERESSADO: EVALDO DE MELO 

REQUERENTE: MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO, DANIELA 

TRAMONTIN DE MELO, MIRELA TRAMONTIN DE MELO DOS SANTOS, 

ISRAEL TRAMONTIN DE MELO REQUERIDO: MAICON CORREA ISIDORIO 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que não houve a regularização 

da representação processual da parte autora quando da habilitação dos 

herdeiros. Nesse passo, intime-se parte autora para que no prazo de 15 

dias, proceda a regularização processual, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000370-82.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Número do Processo: 

1000370-82.2019.8.11.0108 REQUERENTE: CLARICE DA SILVA PIRES 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME, 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA – ME. Vistos, etc. Inicialmente, verifico que o 

valor da causa é superior ao limite da alçada do Juizado Especial, qual 

seja, o valor de quarenta salários-mínimos, conforme estabelece o artigo 

3º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Nos casos em que há cumulação de 

pedidos, o valor da causa será o equivalente a soma de todos eles (artigo 

292, inciso VI, do CPC.), sendo que, no caso em tela, a parte autora busca 

a restituição do valor de R$ 14.850,00 (catorze mil oitocentos e cinquenta 

reais), que equivale a aproximadamente 14 salários-mínimos, juntamente 

da condenação do requerido ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos, 

à título de indenização por danos morais. Desta forma, intime-se o autor 

para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando o valor da 

causa, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000608-04.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto ao documentos juntados pela parte requerida ID 31213020 para 

manifestação no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-06.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000528-06.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:VALDECI DE 

ALMEIDA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA 

SILVA PAZINI PAIXÃO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências 

de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA RIO 

DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 27 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VARGAS NAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

ATALICE BARBOSA OAB - MT25983/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte requerente, por seu procurador, para que, querendo, 

promova a execução provisória em autos apartados. TAPURAH, 27 de 

abril de 2020. ALESSANDRA NEVES DE SOUSA Analista Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 35471854

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-64.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BORGES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PITOMBEIRA PINTO OAB - CE16397 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000173-64.2018.8.11.0108. REQUERENTE: PABLO BORGES TEIXEIRA 

REQUERIDO: BEACH PARK VACATION CLUB Vistos etc., Trata-se de 

Ação de Reclamação proposta por Pablo Borges Teixeira em desfavor de 

Beach Park Vacation Club. Inicialmente passo a análise das preliminares 

alegadas nos autos. Deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita 

formulado pela parte autora em sua exordial devido ausência de elementos 

(provas) que comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não 

haver condenação em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios neste momento processual. Indefiro a alegação de inépcia da 

inicial sob a alegação de falta dos requisitos dos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 ante a falta de exigência legal taxativa de quantificação do dano 

pretendido, já que o autor pede a restituição de 50% do valor pago pela 

entrada, ou seja, o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) mais taxas de 

administração do cartão de crédito no valor de R$ 12,17 (doze reais e 

dezessete centavos) e atribui a causa o valor e R$ 5.245,00 (cinco mil 

duzentos e quarenta e cinco reais) assim, ao contrário do alegado pela ré, 

o autor atribui sim valor a causa, bem como os danos morais pedidos que 

é o valor da causa menos os valores requeridos a título de restituição em 

dobro e taxas, fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito da demanda. Alega 

a parte autora que, na data do protocolo da ação, dia 13.7.2018, era 

estudante de administração na faculdade La Salle de Lucas do Rio 

Verde/MT e cursava o último semestre da graduação. Que no dia 

24.6.2018 foi na ré e apresentou a carteira de estudante com data de 

validade até agosto de 2018 e lá foi informado que a carteira apresentada 

não tinha validade para obter o desconto de 50% (cinquenta por cento) no 

ingresso. Alega a carteira estava dentro do prazo de validade e que a 

cada seis meses a faculdade efetua a troca do selo, local onde consta a 

validade da carteira. Que pagou o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte 

reais) pela entrada no estabelecimento, teve que fazer uma recarga de R$ 

50,00 (cinquenta reais) para consumo no parque e, como não previa tais 

gastos, efetuou o pagamento através do cartão de crédito ficando retido o 

percentual de 6% (valor de R$ 12,17 -doze reais e dezessete centavos) 

de imposto de cartão de crédito. Ao final requereu a restituição em dobro 

do valor pago indevidamente pelo ingresso, mais a taxa de administração 

do cartão que ficou retida e indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em sua contestação a ré alega que o 

documento apresentado pelo autor não atendia aos requisitos previstos na 

Lei nº 12.933/2013 e Decreto nº 8.537/15. Que tal lei e decreto elencam os 

elementos essenciais que deverão estar presentes na Carteira de 

Identidade Estudantil. Que no sítio da empresa constam todos os requisitos 

que devem constar na carteira de identidade estudantil e que a Faculdade 

La Salle não faz parte do rol taxativo constante na lei como permitida a 

emissão do documento e que no documento apresentado pelo autor faltou 

constar: o curso, a data de nascimento, o RG e CPF, o código do curso e a 

data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao da 

expedição da Carteira de Identidade Estudantil. Decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil/2015, 

dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer que a 

improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se impõe. 

Explico. Cinge-se a controvérsia acerca do direito à restituição em dobro 

de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela entrada na ré mais a 

retenção da taxa de administração do cartão de crédito no valor de R$ 

12,17 (doze reais e dezessete centavos) e indenização pelos danos 

morais experimentados pela parte autora ante os dissabores por que 

passou com a recusa da ré em aceitar sua carteira de estudante mesmo 

ela estando dentro do prazo de validade. Requer a fixação de indenização 

por danos morais ao argumento de que o autor se programou por anos 

para visitar o Beach Park e quando lá chegou teve que realizar gastos 

inesperados e utilizar-se do cartão de crédito. Em relação a restituição em 

dobro do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor pago de 

entrada no Beach Park tenho que tal pedido é improcedente pois a Lei nº 

12.933/2013 e o Decreto nº 8.537/15 elencam de forma taxativa os 

requisitos que devem conter na Carteira de Identidade Estudantil, senão 

vejamos: Decreto nº 8.537/2015: Art. 3 ºOs estudantes terão direito ao 

benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da 

aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização 

do evento . (...) § 2º Observado o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 

12.933, de 2013, deverão constar os seguintes elementos na CIE: I - nome 

completo e data de nascimento do estudante; II - foto recente do 

estudante; III - nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja 

matriculado; IV - grau de escolaridade; e V - data de validade até o dia 31 

de março do ano subsequente ao de sua expedição. Observa-se que o § 

2º do artigo 3º do Decreto nº 8.537/2015 dispõe que “DEVERÃO constar 

os seguintes elementos na CIE” (grifos nossos), ou seja, que o rol é 

taxativo e não exemplificativo, e que a falta de qualquer dos elementos é 

justificativa para a não aceitação do documento apresentado, como no 

presente caso. Ademais na Lei nº 12.933/2015 determina ainda quem 

poderá emitir a CIE, não sendo a instituição a qual o autor estava vinculado 

uma delas, segue abaixo a transcrição do artigo 1º-A e seus incisos: Art. 

1º-A A Carteira de Identificação Estudantil poderá ser emitida: (Incluído 

pela Medida Provisória nº 895, de 2019) I - pelo Ministério da Educação; 

(Incluído pela Medida Provisória nº 895, de 2019) II - pela Associação 

Nacional de Pós-Graduandos; (Incluído pela Medida Provisória nº 895, de 

2019) III - pela União Nacional dos Estudantes; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 895, de 2019) IV - pela União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas; (Incluído pela Medida Provisória nº 895, de 2019) V - pelas 

entidades estudantis estaduais, municipais e distritais; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 895, de 2019) VI - pelos diretórios centrais dos 

estudantes; (Incluído pela Medida Provisória nº 895, de 2019) VII - pelos 

centros e diretórios acadêmicos; e (Incluído pela Medida Provisória nº 895, 

de 2019) VIII - por outras entidades de ensino e associações 

representativas dos estudantes, conforme definido em ato do Ministro de 

Estado da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 895, de 2019) § 

1º A Carteira de Identificação Estudantil emitida pelo Ministério da 

Educação será gratuita para o estudante e adotará preferencialmente o 

formato digital. (Incluído pela Medida Provisória nº 895, de 2019) § 2º A 

Carteira de Identificação Estudantil será emitida conforme modelo único 

padronizado nacionalmente, disponibilizado pelas entidades referidas nos 

incisos II, III e IV do caput , com certificação digital do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação, permitidas até cinquenta por cento de 

características locais. Desta forma conclui-se que não houve abuso e nem 

foi injustificada a não aceitação da Carteira de Identificação Estudantil pela 

ré quando apresentada pelo autor, motivo pelo qual a restituição em dobro 

de 50% do valor pago pela entrada não deve ser acolhida. Quanto ao 

pedido de restituição da taxa de 6% retida pela utilização do cartão de 

crédito melhor sorte não teve o autor, já que não comprova que tal valor 

foi retido pela ré quando da restituição do valor que não foi por ele gasto. 

Desse modo, não há que se falar em ocorrência de indenização por danos 

morais no caso já que não há a ocorrência de ilícito praticado pela ré. De 

todo o exposto julgo improcedente os pedidos feitos pelo autor na inicial e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se, 

Registre-se, Intimem-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Tapurah/MT 14 de fevereiro de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza 

Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos 

do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-35.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ADELAR RUSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH - 

COAIT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010094-35.2012.8.11.0108. EXEQUENTE: EDISON ADELAR RUSCH 

EXECUTADO: COPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL 

DE TAPURAH - COAIT Vistos, etc. Diante do descumprimento do acordo 

entabulado pelas partes e homologado pelo juízo (id. 14346348), a 

execução deverá prosseguir até seus ulteriores termos. Nesse passo, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do CPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VERLEI SILMAR RENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000694-72.2019.8.11.0108. REQUERENTE: VERLEI SILMAR RENZ 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em que VERLEI SILMAR RENZ, qualificado nos autos, move 

contra BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, em que requere, 

como medida de urgência, a suspensão imediata dos descontos 

consignados realizados em seu salário, sob a alegação de que já quitou a 

dívida. Inicialmente, entendo que incide na espécie o instituto da inversão 

do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, segundo o qual: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO ou QUANDO FOR ELE 

HIPOSSUFICIENTE, segundo as regras ordinárias de experiências; 

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessário que 

existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o 

julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o 

caput do artigo 300 do CPC. A medida pode ser concedida, inclusive 

inaudita altera pars, desde que presentes os requisitos legais, quais 

sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Por fumus boni iuris, segundo 

requisito a ser apreciado, entenda-se a existência nos autos de uma 

alegação de fato que dê ao juiz convencimento suficiente para que possa 

considerar ao menos aparente o direito do autor. No caso em tela, 

vislumbro esse requisito, pois os documentos trazidos aos autos 

corroboram o quanto alegado na inicial, ao menos em sede de cognição 

sumária, pois há desconto em seu salário em razão de débito que 

aparentemente está quitado. No caso dos autos, o receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação é manifesto, haja vista que os 

descontos nos rendimentos do autor podem ocasionar-lhe inúmeros 

danos, uma vez que necessita arcar com despesas básicas cotidianas, 

razão pela qual enseja o deferimento da tutela de urgência. A análise 

posterior dessa questão pode tornar o provimento definitivo inócuo. 

Portanto, quanto ao pedido de suspensão dos descontos promovidos pela 

requerida, entendo que deve ser deferido, uma vez que a continuidade de 

tais informações ampliará os danos eventualmente experimentados pela 

parte. Assim, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, o deferimento da tutela é medida inarredável. Neste sentido: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a 

jurisprudência deste Tribunal, havendo discussão quanto à legalidade do 

débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a 

continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo 

certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, 

ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário. (N.U 

1014065-10.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– ação declaratória de inexistência de débito – cabimento de tutela 

antecipada – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA 

proporcional - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se 

controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a 

suspensão dos descontos de prestações em folha de pagamento. 

Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de multa 

cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. 

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das 

astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão. (N.U 

1014068-62.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) 

De igual sorte, não vejo risco de irreversibilidade do provimento, já que, na 

hipótese de julgamento improcedente, a instituição bancária requerida 

poderá cobrar os valores. Nesse contexto, analisando cuidadosamente a 

matéria, verifico que estão presentes os pressupostos necessários à 

concessão da liminar requerida. Inicialmente, o “fumus boni iuris” 

encontra-se representado pela plausibilidade do direito invocado pelo 

autor, que não pode ter valores descontados por uma dívida 

aparentemente quitada. De outro lado, também está configurado o 

“periculum in mora”, uma vez que são visíveis os danos que poderão ser 

ocasionados para o demandante caso os descontos persistam. Posto 

isso, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, e, por 

conseguinte, determino que o BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A promova a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 354,00 

(trezentos e cinquenta e quatro reais) referente ao cartão de crédito 4027 

0201 0108 2799. O reclamante terá o prazo de 48 horas para promover a 

suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se a parte reclamada para 

comparecer a audiência de conciliação, sob pena de revelia e confissão. 

Designe-se data para audiência de conciliação. Caso não haja acordo, a 

Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000856-67.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA SPMAR SA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000856-67.2019.8.11.0108. REQUERENTE: FABIO DA SILVA GASS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

CONCESSIONARIA SPMAR SA Vistos, etc. Trata-se de pedido de tutela de 
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urgência formulado por FÁBIO DA SILVA GASS na ação ajuizada em face 

do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – DER, e CONCESSIONÁRIA SPMAR RODOANEL SUL E LESTE, 

objetivando a suspensão do auto de infração 1S 007716-1, bem como a 

exibição das imagens referente à infração 1D 855021-4. Para o 

deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

consoante disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, faz-se 

mister a conjugação de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos da 

tutela requerida em relação à suspensão da infração. Com efeito, o autor 

juntou aos autos documentos que o veículo do requerente, eventualmente, 

se encontrava há pelo menos 815 km de distância do local da infração 

(ids. 23652849, 23652850 e 23652852). O perigo de dano, outrossim, 

também resta demonstrado ante a possibilidade de imediata aplicação das 

penalidades impostas, com a consequente pontuação na CNH e seus 

reflexos. Ademais, o deferimento da suspensão das pontuações não 

acarreta prejuízo ao ente público, uma vez que, caso ao final os pedidos 

iniciais sejam julgados improcedentes, o requerido poderá efetivar o 

lançamento dos pontos. Com relação ao pedido de exibição das imagens 

do pedágio do dia 11/03/2019 (auto de infração 1D 855021-4), tendo em 

vista que a própria requerida informou que as imagens permanecem por 1 

ano no sistema e após são apagadas (id. 23652857), tal pedido resta 

prejudicado. Ante o exposto, defiro, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, o pedido de tutela de urgência tão somente SUSPENDA até 

julgamento final da presente lide as multas e os pontos averbados na CNH 

do autor referente ao auto de infração n. 1S 007716-1, no prazo de 05 

dias, sob pena de multa da R$ 500,00 por descumprimento, a contar da 

data de intimação dessa decisão. Designe-se data para audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação, sob pena de revelia e confissão. Caso não haja acordo, a 

Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSA SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-77.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010054-77.2017.8.11.0108. REQUERENTE: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/1995. Decido. Prima facie, convém AFASTAR a PRESCRIÇÃO 

dos títulos executivos discutidos na lide, eis que a certidão acostada no id. 

5620895, dos autos n. 163-52.2009.811.0108, código 22304, foi expedida 

em 1º de setembro de 2016, tornando assim exequíveis, tendo em vista a 

data do ajuizamento desta demanda em 28/02/2017, segundo dicção do 

artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual prediz que: Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. Passo ao mérito. O processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, eis que a matéria nele 

versada envolve apenas matéria de direito, estando as alegações 

suportadas em provas documentais, dispensando-se maior dilação 

probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo assim, como no caso os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da 

demanda, não há necessidade de produção de outras provas. Atente-se 

que “a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor 

dativo possui natureza de título executivo, liquido, certo e exigível, na 

forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC 

independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 1.370.209/ES, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, 

AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014. Tendo em 

vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da 

decisão que arbitrou os honorários, cabe sua homologação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

correspondente à certidão de honorário por atuação como defensora 

dativa. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE a pertinente Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do débito, 

atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, § 3º, do CPC e 100, 

caput e § 3º, da Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 

10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da 

Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio de 

RPV). Com fulcro no artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil, deixo de 

condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 

589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). De seguimento, com 

fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública 

ao pagamento das custas, mormente deixo de condenar a honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-02.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Número do Processo: 

1000440-02.2019.8.11.0108 REQUERENTE: RODRIGO BRANDALISE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por 

RODRIGO BRANDALISE no qual alega omissão na sentença de id 

29283418 que condenou o promovente ao pagamento das custas 

processuais. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

no que diz respeito a indisponibilidade do andamento de id 29283418 no 

sistema PJE, que contém em seu núcleo a sentença redigida pela Juíza 

Leiga, juntamente com a devida homologação, observo que consta no 

sistema PJE a informação de que o andamento foi incluído ao sistema no 

dia 26/02/2020, publicado no dia 28/02/2020 e disponibilizado no DJE em 

27/03/2020. Entretanto, certifique-se quanto a existência de eventual 

problema acerca da disponibilização do andamento de id 29283418 no 

sistema PJE. Dando seguimento ao feito, os embargos de declaração 

podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de 

proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, no caso 

dos autos, o embargante não demonstra a existência de omissão, pela 

eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de 

natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito 

lógico entre as proposições da sentença, e muito menos a falta de 

pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal. Os 

processos que tramitam no Juizado Especial, em primeiro grau de 

jurisdição, não exigem o pagamento de custas, taxas ou despesas judicias 

para o ingresso à justiça, motivo pelo qual desnecessária é a análise 

quanto ao pedido de justiça gratuita pretendido pela parte autora, por força 

do artigo 54 da Lei n. 9.099/95. No entanto, tal previsão quanto a não 

exigência do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais para 
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ingressar ao Juizado Especial não afasta a possibilidade de condenação 

do promovente ao pagamento das custas do processo, nos casos 

previstos em lei, onde, a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

motivada pela ausência da parte autora às audiências do processo, sem 

justa motivação, é causa para a condenação do autor ao pagamento das 

custas processuais (artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 

28/FONAJE). Assim, fica evidente que a intenção do embargante, nesse 

ponto, não é supri-las, mas se trata de mera irresignação e tentativa de 

reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão 

que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de 

declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE 

OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 – EMBARGOS 

REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o 

julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o 

desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos devem ser rejeitados. Ainda que com o fito de 

prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos 

ditames do art. 1.022 do CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). 

Precedentes do STJ. Constatado que a decisão embargada enfrentou a 

matéria de maneira clara e coerente, não há necessidade da emissão de 

juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais 

invocados pelas partes. Precedentes do STJ. (ED 133778/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). A 

decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de 

forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura 

qualquer ilegalidade a ser sanada. Conforme orientação do Superior 

Tribunal de Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis por 

embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, 

devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria 

decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de 

declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum 

fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no 

AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Percebe-se, 

assim, que não há obscuridade, contradição e/ou omissão no julgamento; 

o que o embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e 

fundamentos, na tentativa de reanálise do conjunto probatório sob a ótica 

desejada por ele, para que seja reformada a decisão. É por estas fortes e 

sólidas razões já consignadas na sentença que o enfoque nele 

consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes 

embargos. Anote-se que, no caso de oposição de embargos de 

declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em 

caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º 

do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-58.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA TERESINHA FEDATO DE SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

 

Petição anexo em PDF

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-65.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS APARECIDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000367-65.2020.8.11.0085. 

AUTOR: LUIS APARECIDO DE ALMEIDA REU: OI S.A Vistos. Cuida-se de 

“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória 

de urgência antecipada c/c indenização civil por danos morais”, ajuizada 

por LUIS APARECIDO DE ALMEIDA em face de OI S.A, ambos qualificados 

nos autos. Narra a requerente, em síntese, que está com seu nome 

negativado por uma suposta dívida no importe de R$ 851,27 (oitocentos e 

cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). A requerente menciona que 

descobriu que estava com seu nome negativado ao dirigir-se a loja dessa 

municipalidade para a aquisição de produtos, oportunidade em que lhe foi 

informada sobre a respectiva negativação. Por fim, relata que está sendo 

vítima de nova fraude por parte da empresa requerida, pois em momento 

anterior, também teve seu nome incluso nos cadastros de inadimplentes 

pela requerida, o que resultou no ingresso de ação no ano de 2012, onde 

a demandada acordou no pagamento de indenização por danos morais e 

cancelamento da linha telefônica (66) 3504-1251. Em sede de tutela de 

urgência, postula pela exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de 

crédito. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Comprovada a hipossuficiência da parte 

(Id. 31040662), DEFIRO a gratuidade da justiça. Quanto ao pleito de tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência, verifico que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados. Com efeito, no que 

concerne a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ressai que 

o substrato documental juntado aos autos demonstra que o requerente 

vem sendo cobrado por uma dívida que, em tese, não contraiu. O perigo 

da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

autora, que vê a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

a impedirem de realizar transações comerciais à prazo. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a requerida 

promova a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA até ulterior deliberação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação desta decisão. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 100,00 (cento 

reais), limitada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos do 

art. 6°, inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova. Determino que a parte 

requerida exiba em juízo, no prazo da defesa, o suposto contrato que 

embasou a negativação do autor, nos termos do art. 396 do CPC. 

Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do conciliador (a) 

deste juízo. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 
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peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334), valendo como termo inicial do prazo 

para a contestação a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Por fim, conclusos para deliberação. Às providências. 

Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-71.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIERO CALLAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000386-71.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): LUCIERO CALLAI REU: GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT 

Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Considerando que o CPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Almeja a parte requerente a 

concessão de tutela antecipada de seu pedido para ser agraciada com a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

aposentadoria por invalidez a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os 

elementos necessários à sua concessão, posto que ausente a 

demonstração de elementos probatórios nos autos para convencer o 

julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, bem 

como que há risco de dano, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. Ademais, trata-se de benefício que tem caráter alimentar, portanto, 

irreversível. De modo que, se posteriormente por meio de dilação 

probatória for comprovado que a autora não faz jus ao benefício em 

questão, sairá a União com o prejuízo irrecuperável. De mais a mais, em 

demandas como essas, as provas colacionadas devem ser suficientes a 

calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, o que não é o 

caso, pois, para aferir se a parte autora tem o direito que alega, provas 

deverão ser colhidas, em especial, a realização da perícia médica. Dessa 

forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto. In casu, pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistente 

técnico. Após a apresentação de quesitos pela parte autora, intime-se o 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os seguintes quesitos apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a 

(s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-73.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FRANCISCA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação do INSS. O referido é verdade e dou fé. Cristiane 

Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-64.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL PIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000653-77.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 04/11/2019 

Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-69.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000315-69.2020.8.11.0085. 

AUTOR: GILMAR SESTARI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. Considerando que o CPC dispõe que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural basta a mera 

alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção 

de provas de hipossuficiência financeira. A alegação presume-se 

verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário 

produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício 

pelo juiz. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração 

de hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Almeja a parte 

requerente a concessão de tutela antecipada de seu pedido para ser 

agraciada com o benefício de aposentadoria por invalidez a que julga 

fazer direito logo no início da demanda. No que tange à tutela de urgência, 

não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua concessão, 

posto que ausente a demonstração de elementos probatórios nos autos 

para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade 

do direito, bem como que há risco de dano, conforme preceitua o caput do 

artigo 300 do CPC. Ademais, trata-se de benefício que tem caráter 

alimentar, portanto, irreversível. De modo que, se posteriormente por meio 

de dilação probatória for comprovado que a autora não faz jus ao 

benefício em questão, sairá a União com o prejuízo irrecuperável. De mais 

a mais, em demandas como essas, as provas colacionadas devem ser 

suficientes a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, o 

que não é o caso, pois, para aferir se a parte autora tem o direito que 

alega, provas deverão ser colhidas, em especial, a realização da perícia 

médica. Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, 

entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso 

os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser 

revisto. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistente 

técnico. Após a apresentação de quesitos pela parte autora, intime-se o 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os seguintes quesitos apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a 

(s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 
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e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56500 Nr: 992-92.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANTONIO BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

ROBERTO ANTÔNIO BARROS DA SILVA, na infração capitulada no artigo 

306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, passo a dosar sua 

pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, 

XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59968 Nr: 1352-90.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

GEAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, nas infrações do delito de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 14 da Lei n. 

10.826/03, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66205 Nr: 184-48.2019.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES CARLOS VORPAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado DIONES CARLOS VORPAGEL, nas infrações do 

delito de desobediência, inserto no artigo 330 do Código Penal e 

ABSOLVER o denunciado, devidamente qualificado, dos delitos tipificados 

no artigo 33, da Lei 11.343/2006, o que faço com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, 

com fundamento no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, e 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que faço com fulcro no artigo 

386, inciso III, do Código de Processo Penal, razão pela qual, passo a 

dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código 

Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59490 Nr: 1117-26.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

(TNN) - OAB:OAB/MT 16.037

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, do recurso de apelação apresentado às fls. 313-321, para 

querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33064 Nr: 560-88.2006.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:12555/MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 13911, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO acostado às fls. 450-451 (protocolado em 

14/01/2020), foi apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte AUTORA, 

com intimação da sentença de fls. 448-449, através de carga/remessa 

dos autos na data de 10/01/2020.

Certifico ainda, que passo a intimar a parte recorrida para querendo 

apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58817 Nr: 833-18.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACILDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que, tendo em 

vista o cancelamento do Alvará Eletônico n 559279-8 (adiante juntado) e 

petição do autor de fls. 195, entrei em contato com o atendimento do 

Bradesco Unidade de Terra Nova do Norte, com servidor responsável Sr. 

Oelinton, informou que a conta bancária informada às fls. 189 e 195, 

trata-se de conta Benefício, que somente aceita depósitos oruindos do 

INSS.

Certifico ainda que, passo a intimar a parte autora para manifestar-se, 

informando novos dados bancários do autor, que possam receber 

depósitos/transferências, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66874 Nr: 442-58.2019.811.0085
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 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILAMAR GRANJA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERESOLI & SANTOS LTDA - EPP, TEREZINHA 

DE FÁTIMA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA DOS 

SANTOS BAHIA - OAB:6486

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONTESTAÇÃO AOS EMBARGOS, acostadas às fls. 116-119 

(protocolado em 19/09/2019), foi apresentado INTEMPESTIVAMENTE, pela 

parte requerida Cerezoli e Santos Ltda - EPP, com intimação/citação às fls. 

110, via DJE Nº 10523, publicado dia 01/07/2019.

Certifico ainda que, devidamente citada/intimada, via mandado juntado às 

fls. 120 na data de 17/01/2020, a parte requerida Terezinha de Fátima 

Tibes, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar os presentes 

embargos.

Por fim, passo a intimar o autor para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38334 Nr: 895-68.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ADRIANA NUNES RIBEIRO, RODRIGO NUNES 

RIBEIRO, RUDINEI RIBEIRO, GRAZIELA NUNES RIBEIRO, ROSANE RIBEIRO, 

ADALTO NUNES RIBEIRO, WILLIAN NUNES RIBEIRO, RODINEIA NUNES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte autora(recorrente) conforme publicação no DJE/TJMT. Certifico 

igualmente que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida (recorrida), para, 

querendo, apresentar suas contra razões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 946-40.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR POLANO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA VESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte autora(recorrente) conforme publicação no DJE/TJMT. Certifico 

igualmente que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida (recorrida), para, 

querendo, apresentar suas contra razões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64059 Nr: 581-44.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL TELES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64772 Nr: 936-54.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:AOB-MT 23892, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, NÁDIMA 

THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60242 Nr: 58-66.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA D' ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60420 Nr: 136-60.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA VALENTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 308-02.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63609 Nr: 366-68.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA TERRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63853 Nr: 473-15.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SANTOS BARBOSA - 

OAB:24.850 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 899-27.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação foi interposto TEMPESTIVAMENTE 

pela parte requerida(recorrente) conforme form. 01 e protocolo de 

recebimento dos autos. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora (recorrida), para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000302-94.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

J. T. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000302-94.2020.8.11.0077. REQUERENTE: ARIELLE GOMES DE 

OLIVEIRA, J. T. O. L. Vistos, etc. 1- Defiro aos requerentes os benefícios 

da justiça gratuita. 2- Expeça-se ofício ao BANCO BRADESCO S/A para 

que informe ao juízo ou diretamente ao procurador da parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias, o saldo bancário em favor do falecido JOSÉ 

LUCIVAN DE OLIVEIRA LUNA, CPF 023.408.511-81. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO OFÍCIO. 3- Com a juntada das informações, intime-se a 

parte autora e o Ministério Público para se manifestarem, inclusive quanto 

ao concurso de credores para fins de destinação do dinheiro e à 

necessidade de abertura de inventário para apuração das dívidas, que 

também compõem patrimônio (inventário negativo). VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-89.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVARENGA SOUSA (AUTOR(A))

C.ALVARENGA SOUSA-COMERCIO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, fica designada a audiência de conciliação do presente feito 

para o dia 18 de setembro de 2019, a partir das 16 horas, na sala de 

audiências da Conciliação deste Juízo. Certifico enfim que, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público na 

mencionada solenidade. Para constar, lavrei a presente. ANTONINHO 

MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000211-38.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDES FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000211-38.2019.8.11.0077. REQUERENTE: IRAILDES FERREIRA SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. O 

INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por 

IRAILDES FERREIRA SANTOS sustentando que nada deve à parte autora, 

que já recebeu o valor equivalente ao período que se pretende executar. 

A exequente se manifestou pedindo a improcedência da impugnação. É o 
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breve relato. DECIDO. A impugnação não merece ser acolhida, pois o INSS 

juntou apenas tela do sistema em que consta que a "concessão decorre 

de ação judicial", ou seja, não houve concessão administrativa e, portanto, 

não houve pagamento administrativo, o qual não foi comprovado pela 

executada. Desse modo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e HOMOLOGO os cálculos do ID 2671032. Intimem-se. 

Preclusa a presente decisão, expeça-se RPV. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000585-54.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ALMEIDA DE AVELAR OAB - MT0009721S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000585-54.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: LAIR FERREIRA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. O INSS 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por LAIR 

FERREIRA, sustentando a existência de excesso de execução referente à 

DIB e parcelas incluídas indevidamente. Decorreu o prazo legal sem 

manifestação da parte exequente. É o relatório. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que razão assiste ao INSS, pois conforme sentença 

transitada em julgado a DIB é a data da citação e a partir de 11/07/2012 

deve ser observado o pagamento administrativo de outro benefício 

inacumulável, sendo devidas apenas as parcelas de 13º salário a partir 

daí. Desse modo, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para afastar o excesso de execução e 

HOMOLOGO os cálculos do ID 25556131. Intimem-se. Preclusa a presente 

decisão, expeça-se RPV/precatório. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 27 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-29.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000716-29.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: MARIA HELENA VIEIRA DA 

SILVA DE OLIVEIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença movido por MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, 

alegando a existência de excesso de execução decorrente de erro na DIB 

e DIP, bem como taxas de juros superiores às determinadas no julgado. 

Pediu a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. A 

parte exequente não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Analisando o 

feito, verifico que razão assiste ao INSS, pois seus cálculos estão em 

consonância com a DIB e DIP e com as taxas de juros estipuladas no título 

executivo judicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e HOMOLOGO os cálculos do ID 

25661064. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do excesso de execução, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita e vedada a 

compensação. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, expeça-se 

RPV/precatório. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 27 de abril de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-30.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000800-30.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO 

INDEVIDO proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO em desfavor de 

BANCO BMG S.A. MÉRITO Noticia a parte Reclamante que recebe 

benefício previdenciário sob nº. 1604121669 e notou que foi efetivado em 

seu benefício venda indevida do chamado Crédito Rotativo – também 

conhecido como Reserva de Margem Consignável para Desconto (RMC) 

ou Consignação Associada a Cartão de Crédito, aduz que vários 

descontos foram realizados. Requer a restituição de todo o valor 

descontado indevidamente de seus proventos e indenização por danos 

morais. A parte Reclamada, em contestação, afirma que a parte Autora 

estava ciente da modalidade contratada – cartão de crédito consignado. 

Aduz que não existe irregularidade na operação e que o débito da parte 

Autora progrediu por não quitação integral das faturas. Requer a 

improcedência da ação. Da análise dos autos, verifico que a parte 

Reclamada juntou a inicial cópia do contrato entabulado entre as partes e 

nominado “Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a 

Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG” e “Proposta 

de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito 

Consignado Emitido pelo BMG”, com cláusula asseverando que “o emitente 

declara estar ciente de que o valor das parcelas será lançado na fatura 

do cartão de crédito consignado de sua titularidade”. Ademais, há a 

indicação do valor liberado em favor da Autora e dos encargos aplicados, 

contendo os dados pessoais do Reclamante. O contrato de reserva de 

margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito, da 

forma como foi realizado, guarda similitude a um empréstimo consignado, 

pois o consumidor pretende obter o adiantamento de uma determinada 

quantia sob a promessa de pagá-la em parcelas debitadas diretamente de 

seu benefício previdenciário. Em regra, a prática de empréstimos 

consignados é vantajosa ao consumidor porque oferece taxa de juros 

menores, em razão da garantia de recebimento dada às instituições 

financeiras pelo desconto direto do saldo devedor no contracheque do 

mutuário. Incontroversa é a contratação, vez que confessada pela Autora, 

com a confirmação de disponibilização do valor em conta de sua 

titularidade e sua efetiva utilização, também, de que tenha autorizado os 

descontos em folha de pagamento. Resta, contudo, deliberar a insurgência 

contra os termos da negociação, que afirma ser de empréstimo e não 

cartão de crédito. Dessa forma, não há como subsistir a alegação Autoral 

de desconhecimento quanto ao objeto do contrato, eis que na própria 

petição inicial alegar ter contraído um empréstimo, ainda, com descontos 

detalhados de forma separada no holerite pelo Reclamante apresentado. 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONSUMIDOR – PARTE AUTORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DE 

CARTÃO – REVELIA – EMPRÉSTIMO POR CARTÃO DE CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação promovida por JOANIR DA GLORIA DE 

MORAES em face de BMG LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, o 

parte Recorrente alega que lhe foi proposto e acreditou estar celebrando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 918 de 935



com o banco reclamado contrato de empréstimo consignado no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil) divido em 30 (tinta) parcelas iguais de R$ 315,00 

(trezentos e quinze reais), isso no ano de 2013. Contudo, já no ano de 

2017, descobriu que estava sendo cobrado por um cartão de crédito que 

não solicitou. A parte Recorrente postulou pela declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização por danos morais, em razão de 

negativação indevida. 2. Muito embora a parte Recorrente tenha afirmado 

a existência de relação contratual com o banco Recorrido e que 

desconhece o débito do cartão que gerou a negativação, suas afirmações 

não são suficientes para que o juízo declare a inexigibilidade do débito. 3. 

Ainda, analisando os holerites apresentados pelo autor, esses mostram 

que os descontos se iniciaram em 2013, sempre identificado como 

“CARTÃO BMG” e “BMG consignação”, sendo de seu conhecimento a 

contratação desde a confissão da assinatura do contrato e dos 

descontos que estavam detalhados na folha de pagamento. 4. Mister 

salientar ainda que apesar do recorrido/réu ser revel nos presentes autos, 

a revelia não implica, necessariamente, a total procedência do pedido, já 

que os efeitos da revelia não são absolutos. 5. Danos morais e materiais 

não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre 

as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela 

instituição financeira. 6. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença de IMPROCEDÊNCIA mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. 7. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 08. Condeno a parte Recorrente em honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 

1.060/50. Recurso Inominado: 0046450-88.2018.811.0001; Relator: ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO; Origem: TERCEIRO JUIZAD CIVEL DA COMARCA 

DE CUIABÁ; Data do Julgamento: 19.03.2019. Quanto aos demais 

argumentos Autorias, da análise das faturas apresentadas pela 

Reclamada, verifico que todas as informações sobre a evolução da dívida, 

encargos aplicados e demais informações do débito foram registradas e 

encaminhadas ao Reclamante – faturas não contestadas pelo Autor em 

impugnação. Convém enfatizar que o desconto puro e simples procedido 

pela instituição financeira credora em folha de pagamento não comporta 

qualquer ilegalidade, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade 

e livre disponibilidade dos créditos havidos em conta-bancária, 

independentemente da origem. Nesse sentido: SUSPENSÃO DO 

DESCONTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. Tendo o demandado comprovado a existência da 

contratação, bem como a autorização para efetuar os descontos, na 

forma do art. 410, II, do Código de Processo Civil, cabível o 

prosseguimento dos descontos e da reserva de margem consignável. 

Afastada a multa fixada no caso de descumprimento. Agravo de 

Instrumento Provido. (AI 70076313675, Vigésima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Julgado em 28/03/2018). Logo, entendo que não 

houve falhas na prestação dos serviços da reclamada. DISPOSITIVO Pelo 

exposto proponho: a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; b) CONDENAR a 

parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-82.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000803-82.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO em desfavor de BANCO BRADESCO S. A. DA AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Afasta-se a 

preliminar de falta interesse processual, uma vez que está presente o 

binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se 

mostra adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma 

violado. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, vez que 

no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, não havendo a 

mesma causa de pedir. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

Afasta-se a preliminar de falta interesse processual, uma vez que está 

presente o binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem 

como se mostra adequada a via eleita para a defesa do direito que se 

afirma violado. MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é titular de 

benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o 

benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, 

cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 0123343091498, a ser 

pago em 72 parcelas de R$ 22,17. Que é idosa e analfabeta e não se 

recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo 

desse modo a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro de todo 

o valor descontado indevidamente de seus proventos e indenização por 

danos morais. A Reclamada afirma que contrato objeto dos autos nº 

0123343091498, foi firmado regularmente entre as partes no valor de R$ 

794,00, parcelado em 72 pagamentos mensais de R$ 22,17 cada, mediante 

consignação em benefício previdenciário. Que não se trata de contrato 

nulo, pois a operação foi contratada normalmente, de maneira totalmente 

lícita, sem qualquer vício de vontade, bem como a parte autora se 

beneficiou dos valores. Contudo não acostou nenhum documento nos 

autos. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A Reclamada 

apresentou contestação genérica, se limitando a tese de que os fatos 

descritos na inicial não são suficientes para ensejar a reparação por 

danos. Ora, a parte reclamada é responsável pelos descontos, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, contudo observa-se pelo extrato jurídico acostado ao processo 

em tela pela reclamante que apenas 18 parcelas, no valor de R$ 22,17 

(vinte e dois reais e dezessete centavos) foram descontadas, que o 

status do contrato atualmente é “ATIVO” (conforme ID. 24901718). Sendo 

assim, deve a reclamada restituir de forma simples as parcelas 18 

parcelas no valor de R$ 22,17 (vinte e dois reais e dezessete centavos), 

descontadas indevidamente da conta da reclamante, ou seja, deve 

ressarcir o valor de R$ 399,06 (trezentos e noventa e nove reais e seis 

centavos). Reputa-se assim existente a prática do ato ilícito, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 
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situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) REJEITAR as 

preliminares arguidas; b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil; c) DECLARAR nulo o contrato nº 0123343091498, ante a inexistência 

de relação jurídica entre as partes; d) Para CONDENAR a Reclamada a 

restituir de forma simples o valor pago pela reclamante, qual seja R$ 

399,06 (trezentos e noventa e nove reais e seis centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC desde o desconto, e ainda, acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. 

e) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-15.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000801-15.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO em desfavor de BANCO VOTORANTIM 

S.A. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Acolho pedido de retificação do 

polo passivo, conforme pleiteado em contestação, devendo constar no 

polo passivo a parte BANCO VOTORANTIM S.A. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. INTERESSE EM AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória, eis que a matéria é de direito. MÉRITO 

Noticia a parte Reclamante que é titular de benefício previdenciário e de 

acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo 

descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em 

discussão foi autuado sob o nº. 233023158, a ser pago em 58 parcelas de 

R$ 16,80. Que é idosa e analfabeta e não se recorda quais empréstimos 

foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo a inversão do 

ônus da prova, a restituição em dobro de todo o valor descontado 

indevidamente de seus proventos e indenização por danos morais. A 

Reclamada afirma que contrato objeto dos autos, fora devidamente 

celebrado, que não se trata de contrato nulo, pois a operação foi 

contratada normalmente, de maneira totalmente lícita, sem qualquer vício 

de vontade, bem como a parte autora se beneficiou dos valores. Contudo, 

não acostou nenhum documento probatório nos autos. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. A Reclamada apresentou contestação 

genérica, se limitando a tese de que os fatos descritos na inicial não são 

suficientes para ensejar a reparação por danos. Ora, a parte reclamada é 

responsável pelos descontos, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO 

FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR 

REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. 

Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos 

oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia 

da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde 

da questão deve rejeitada, a uma porque a relação entre as partes é 

consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a 

afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de 

empréstimos; 3. Os descontos promovidos em proventos de 

aposentadoria que possuem natureza eminentemente alimentar, por si só, 

configuram o dano moral, uma vez que geram um significativo abalo 

financeiro no orçamento familiar do consumidor lesado que recebe apenas 

um salário mínimo. 4. O arbitramento de indenização por danos morais no 

montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tal como fixado pelo juízo de 

primeira instância, não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla 

finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo 

à prática ilícita por meio da punição. 5. Recurso a que se nega provimento. 

(TJ-PE - APL: 4909675 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de 

Julgamento: 10/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019) 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo causal, contudo observa-se 

pelo extrato jurídico acostado ao processo em tela pela reclamante que o 

status do contrato atualmente é “ENCERRADO” (conforme ID. 24852543). 

Que o mesmo fora devidamente quitado. Sendo assim, deve a reclamada 

restituir de forma simples todas parcelas 58 parcelas descontadas da 

Requerente, no valor de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), ou 

seja, deve ressarcir o valor de R$ 974,40 (novecentos e setenta e quatro 

reais e quarenta centavos). Reputa-se assim existente a prática do ato 

ilícito, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) ACOLHER a 

preliminar de retificação do nome do polo passivo e REJEITAR as demais 

preliminares arguidas; b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil; c) DECLARAR nulo o contrato nº 233023158, ante a inexistência de 

relação jurídica entre as partes; d) Para CONDENAR a Reclamada a 

restituir de forma simples o valor pago pela reclamante, qual seja R$ 

974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desconto, e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação. e) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 920 de 935



FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-52.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000805-52.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA 

MARIA DE OLIVEIRA INACIO em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO 

S.A. PRELIMINARES RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Acolho pedido de 

retificação do polo passivo, conforme pleiteado em contestação, devendo 

constar no polo passivo a parte BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA 

CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, vez que no caso dos 

autos, se tratam de contratos diversos, não havendo a mesma causa de 

pedir. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA Afasta-se a preliminar de 

falta interesse processual, uma vez que está presente o binômio 

necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se mostra 

adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma violado. 

MÉRITO Noticia a parte Reclamante é titular de benefício previdenciário e 

de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) o benefício 

vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo 

contrato em discussão foi autuado sob o nº. 594055125, a ser pago em 72 

parcelas de R$ 252,01. Que é idosa e analfabeta e não se recorda quais 

empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo a 

inversão do ônus da prova, a restituição em dobro de todo o valor 

descontado indevidamente de seus proventos e indenização por danos 

morais. A Reclamada afirma que o contrato n 594055125 foi celebrado em 

13/05/2019, no valor de R$ 9.560,68, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 

252,01, mediante desconto em benefício previdenciário, a Requerente 

apresentou os seus documentos pessoais, a saber: documento de 

identidade; CPF; comprovante de renda; e comprovante de endereço. Que 

após ficar inadimplente, a Autora para regularizar seu débito, optou pela 

renegociação de sua dívida, gerando o contrato nº 591855170, para 

quitação do saldo de R$ 8.005,46, restando o valor líquido a ser liberado 

de R$ 1.556,22. O valor remanescente do empréstimo foi disponibilizado 

por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade da própria parte 

autora nº 3337, Ag. 1457 Banco Bradesco. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a Reclamada trouxe o contrato devidamente assinado, 

tendo cumprido seu ônus probatório, cabendo a reclamante a quitação do 

valor total da dívida. Ora, simplesmente cancelar o pacto significa um 

enriquecimento sem causa e um prejuízo ao reclamado, porque o dinheiro 

foi disponibilizado, e as parcelas correspondem ao pagamento. Portanto, 

não há que se falar em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a 

própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Ademais, 

considerando que houve tentativa de alteração da verdade dos fatos, bem 

como utilização do processo para obter objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II 

e III do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em 

favor da parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante, deste contexto há que se 

adotarem medidas para que ações temerárias não sejam propostas e 

desse modo o Judiciário possa atender as demandas da sociedade de 

forma justa. Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) ACOLHER a preliminar 

de retificação do nome do polo passivo e REJEITAR as demais preliminares 

arguidas; b) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-90.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUTIVA ASSESSORIA DA CRUZ EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRIK ADRIANO OUTO DA CRUZ OAB - 014.316.801-09 

(REPRESENTANTE)

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000699-90.2019.8.11.0077. REQUERENTE: PRODUTIVA 

ASSESSORIA DA CRUZ EIRELI - ME REPRESENTANTE: PATRIK ADRIANO 

OUTO DA CRUZ REQUERIDO: RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS 

Processo 1000699-90.2019.8.11.0077 Vistos etc. Relatório dispensado 

pelo art.38 da Lei 9.099/95 PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO Aduz o requerido 

que o título objeto da cobrança está prescrito, contudo após analisar os 

autos verifica-se que NÃO possuiu razão o requerido. O avalista que paga 

a dívida pela qual se obrigou solidariamente subroga-se nos direitos do 

credor. Tal conclusão, aliás, deriva da interpretação do art. 349 do Código 

Civil, cuja redação adiante transcrevo: Art. 349. A sub-rogação transfere 

ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do 

primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. Por 

isso entende-se que a transferência da titularidade do crédito não altera o 

regime jurídico da prescrição, cujo prazo segue àquele da dívida originária, 

ou seja, 05 cinco anos para adentrar com a ação de cobrança. No caso 

em tela, verifica-se que o requerente transferiu o valor no dia 22/04/2016 

(mesmo dia de quitação da CDB), considerando que o prazo prescricional 

para cobrança (ação de regresso) é de 05 (cinco) anos. Nesse sentido: 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO 

ANOS. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de 

conhecimento visando à cobrança de dívida embasada em cédula de 

crédito comercial, sem eficácia de título executivo, é de cinco anos, nos 

termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 2. Recurso desprovido. 

- (TJ-DF 20140111705242 0043007- 82.2014.8.07.0001, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 16/02/2017, 8ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 378/391) 

Considerando, que a ação fora distribuída em 13/09/2019, não há que se 

falar em reconhecimento da prescrição da dívida. Pois bem. Passo a 

decidir o Mérito. A presente ação, interposta pelo Reclamante, em 

desfavor do Reclamado, trata-se de uma cobrança de uma cédula de 

crédito bancária. Pois bem. Conforme aduz o reclamante em 22 de abril de 

2015, o Requerente, assinou CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO Nº 
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851430450-0, no valor de R$ R$ 6.679,64, com vencimento para dia o 

22/04/2016, como avalista do Requerido. Ocorre que no dia 22/04/2016, o 

emitente não possuía recursos suficientes para quitar sua obrigação junto 

à Sicredi Noroeste – MT, relativo a CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO Nº 

851430450-0. Tendo o requerente emprestado ao requerido o valor, neste 

pacto verbal, foi estabelecido que o Sr. PATRICK ADRIANO OUTO DA 

CRUZ, realizaria transferência do valor de R$ 6.679,00, por intermédio da 

conta pessoa jurídica, que estava provida com recursos na data de 

22/04/2016, para a conta do Sr. RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS, e 

que o mesmo realizaria a quitação do empréstimo em 30 dias, ou seja, até 

o dia 22/05/2016. Contudo, alega o requerente que o requerido nunca 

quitou o débito, estando em mora. Em sede de contestação, não houve 

qualquer comprovação de quitação do débito por parte do reclamando. 

Quanto a alegação de que o reclamante confessou, durante a audiência 

de conciliação, que já havia recebido R$ 4.000,00 reais do reclamado, tal 

afirmação não deve prosperar, eis que não há qualquer informação nesse 

sentido na ata de audiência, caindo por terra tal alegação. Pois bem. A 

ação de cobrança visa cobrar uma dívida de alguém. Assim, existindo uma 

dívida vencida, a ação de cobrança pode ser utilizada para forçar o 

devedor a realizar o pagamento. Trata-se de uma ação pelo procedimento 

comum, ou seja, uma ação longa, com possibilidade amplas de produção 

de provas e de defesa. Ademais, tendo sido a parte reclamada 

devidamente citada, e tendo esta deixado de comprovar a quitação do 

débito, bem como confessado o débito em audiência de conciliação, ante a 

revelia e ausência de comprovação de pagamento e a existência de 

certeza do débito, caminho não há senão julgar procedente o pleito inicial. 

Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. SERVIÇOS 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. PROVA TESTEMUNHAL. 

CONTRAPRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE COBRANÇA 

PROCEDENTE. É de se julgar procedente o pedido de cobrança quando 

comprovado por prova documental e testemunhal que os serviços foram 

prestados pela empresa autora, na forma descrita na inicial, e não houve 

nenhum pagamento de tais serviços. O percentual da verba honorária 

sucumbencial deve ser mantido quando a sua redução importar em valor 

ínfimo, não condizente com o trabalho prestado pelo procurador da parte 

vencedora. (TJ-MG - AC: 10000190525063001 MG, Relator: Alberto 

Henrique, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 

02/08/2019) Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da 

dívida, cumpria a parte Requerida provocar o contraditório demonstrando 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. DISPOSITIVO Ante o exposto, proponho: a) REJEITAR 

a preliminar de prescrição; b) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos 

do art. 20, da Lei nº 9.099/95, e com fundamento no artigo 487, I, do CPC; 

c) CONDENAR a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 6.679,00 

(seis mil seiscentos e setenta e nove reais), acrescido de juros 1% (um 

por cento) a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do título, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Processo Número: 1000943-19.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES POQUIVIQUI (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000943-19.2019.8.11.0077. REQUERENTE: REGINALDO 

SOARES POQUIVIQUI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por REGINALDO SOARES POQUIVIQUI em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de débito e requer 

indenização por danos morais ante a negativação. No caso sub judice, por 

se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, 

com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em 

análise aos documentos acostados à inicial, referido débitos seriam 

inexistentes. A parte reclamante alega desconhecer os motivos 

ensejadores de sua negativação, tão pouco a existência liame entres as 

partes, e que a negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação encartou aos autos telas sistêmicas com 

detalhamento dos serviços de telefonia prestados, e faturas de prestação 

do serviço, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Neste 

sentido tem decido o Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ 

DA ORIGEM DA DIVIDA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO 

DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU 

ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a 

negativa de contratação pela parte autora, cabia à ré trazer aos autos a 

prova da regularidade da contratação dos serviços que ensejou o débito 

cadastrado, ônus do qual se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao 

juntar aos autos faturas com o detalhamento das ligações que comprovam 

a utilização do serviço de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de 

débitos que comprovam que os serviços estavam sendo utilizados desde 

o ano de 2011 (fls. 29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento 

pessoal (fl. 12), confirmou o endereço constante nos registros do terminal 

telefônico (fl. 28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na 

petição inicial (fl. 04), sendo que neste último, a demandante afirma que 

nunca residiu. - Nesses termos, não há elementos que permitam 

desconstituir o débito, tampouco condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, diante da inexistência de comprovação de 

ato ilícito por ela praticado. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima 

Turelly da Silva, Julgado em 28/01/2016). Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 
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autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 

dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. Posto isso, proponho a) JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. b) 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte 

autora a pagar a reclamada o valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do protocolo da contestação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000804-67.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA 

MARIA DE OLIVEIRA INACIO em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO 

S.A. PRELIMINARES RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Acolho pedido de 

retificação do polo passivo, conforme pleiteado em contestação, devendo 

constar no polo passivo a parte BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA 

CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, vez que no caso dos 

autos, se tratam de contratos diversos, não havendo a mesma causa de 

pedir. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA Afasta-se a preliminar de 

falta interesse processual, uma vez que está presente o binômio 

necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se mostra 

adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma violado. 

MÉRITO Noticia a parte Reclamante é titular de benefício previdenciário e 

de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) o benefício 

vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo 

contrato em discussão foi autuado sob o nº. 594655174, a ser pago em 72 

parcelas de R$ 13,00. Que é idosa e analfabeta e não se recorda quais 

empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo a 

inversão do ônus da prova, a restituição em dobro de todo o valor 

descontado indevidamente de seus proventos e indenização por danos 

morais. A Reclamada afirma que o contrato fora celebrado em 13/05/2019, 

no valor de R$ 472,38, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,00, 

mediante desconto em benefício previdenciário, a Requerente apresentou 

os seus documentos pessoais, a saber: documento de identidade; CPF; 

comprovante de renda; e comprovante de endereço. Analisando 
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detidamente os autos, verifico que a Reclamada trouxe o contrato 

devidamente assinado, tendo cumprido seu ônus probatório, cabendo a 

reclamante a quitação do valor total da dívida. Ora, simplesmente cancelar 

o pacto significa um enriquecimento sem causa e um prejuízo ao 

reclamado, porque o dinheiro foi disponibilizado, e as parcelas 

correspondem ao pagamento. Portanto, não há que se falar em abuso por 

parte da Reclamada, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu 

causa ao débito existente. Ademais, considerando que houve tentativa de 

alteração da verdade dos fatos, bem como utilização do processo para 

obter objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II e III do CPC, condeno a parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Diante, deste contexto há que se adotarem 

medidas para que ações temerárias não sejam propostas e desse modo o 

Judiciário possa atender as demandas da sociedade de forma justa. 

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) ACOLHER a preliminar de 

retificação do nome do polo passivo e REJEITAR as demais preliminares 

arguidas; b) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000806-37.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO em 

desfavor de BANCO PAN. PRELIMINARES DA REVELIA A Reclamada, 

apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer de apresentar 

defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo 

Código de Processo Civil reconheço a revelia. Contudo, a presunção de 

veracidade decorrente da revelia é relativa, de forma que o juízo não 

estará obrigatoriamente vinculado a ela. Para que os fatos alegados na 

inicial sejam tidos como verdadeiros, eles devem ser corroborados com 

outras provas. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA 

GRATUITA Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência 

desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as 

provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento da 

controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA CONEXÃO 

Deixo de acolher a preliminar de conexão, vez que no caso dos autos, se 

tratam de contratos diversos, não havendo a mesma causa de pedir. 

MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é titular de benefício previdenciário 

e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) o benefício 

vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo 

contrato em discussão foi autuado sob o nº. 3170876654, a ser pago em 

72 parcelas de R$ 264,00. Que é idosa e analfabeta e não se recorda 

quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse 

modo a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro de todo o valor 

descontado indevidamente de seus proventos e indenização por danos 

morais. A Reclamada afirma que a autora celebrou o contrato em 

04/09/2017, no valor de R$ 9.295,77, a ser pago em 72 parcelas de R$ 

264,00, através de descontos em seu benefício previdenciário, que a 

Requerente apresentou os seus documentos pessoais, a saber: 

documento de identidade; CPF; comprovante de renda; e comprovante de 

endereço. Analisando detidamente os autos, verifico que a Reclamada 

trouxe o contrato devidamente assinado, tendo cumprido seu ônus 

probatório, cabendo a reclamante a quitação do valor total da dívida. Ora, 

simplesmente cancelar o pacto significa um enriquecimento sem causa e 

um prejuízo ao reclamado, porque o dinheiro foi disponibilizado, e as 

parcelas correspondem ao pagamento. Portanto, não há que se falar em 

abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a própria parte Autora 

quem deu causa ao débito existente. Ademais, considerando que houve 

tentativa de alteração da verdade dos fatos, bem como utilização do 

processo para obter objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II e III do CPC, 

condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no 

patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte 

contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Diante, deste contexto há que se adotarem 

medidas para que ações temerárias não sejam propostas e desse modo o 

Judiciário possa atender as demandas da sociedade de forma justa. 

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) REJEITAR as preliminares 

arguidas; b) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) CONDENAR a parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000015-34.2020.8.11.0077. REQUERENTE: GEILSON GAMA DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por GEILSON 

GAMA DE ARAUJO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando 
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declaração de inexistência de débito e requer indenização por danos 

morais ante a negativação. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Deixo 

de analisar as preliminares, em razão do julgamento do mérito. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega desconhecer os motivos ensejadores de sua 

negativação, tão pouco a existência liame entres as partes, e que a 

negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação aduz que a reclamante contratou a linha 

telefônica nº (65) 9.9953-0540, em 11/04/2018, no pacote de serviços 

VIVO CONTROLE DIGITAL-700MB, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Ademais, encartou aos autos telas sistêmicas com detalhamento 

dos serviços de telefonia prestados, e faturas de prestação do serviço, 

prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a 

regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem 

decido o Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 
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dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. Posto isso, proponho a) JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-26.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000022-26.2020.8.11.0077. REQUERENTE: IVONETE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por IVONETE DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando declaração 

de inexistência de débito e requer indenização por danos morais ante a 

negativação. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita 

sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Deixo de analisar as 

preliminares, em razão do julgamento do mérito. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos acostados à inicial, 

referido débitos seriam inexistentes. A parte reclamante alega 

desconhecer os motivos ensejadores de sua negativação, tão pouco a 

existência liame entres as partes, e que a negativação realizada foi 

indevida, alegando ter direito a danos morais. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Ademais, a parte reclamada em contestação encartou aos 

autos telas sistêmicas com detalhamento dos serviços de telefonia 

prestados desde o ano de 2014, e faturas de prestação do serviço, prova 

suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do 

débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a 

efetiva existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem decido o 

Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 
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fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 

dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. Posto isso, proponho a) JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. b) 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte 

autora a pagar a reclamada o valor de R$ 223,02 (duzentos e vinte e três 

reais e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do protocolo da contestação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-22.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000807-22.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO em 

desfavor de BANCO PAN. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de 

conexão, vez que no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, 

não havendo a mesma causa de pedir. MÉRITO Noticia a parte Reclamante 

que é titular de benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido 

pelo INSS (doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão 

de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o 

nº. 316971225-8, a ser pago em 72 parcelas de R$ 263,00. Que é idosa e 

analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos 

por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A Reclamada afirma que 

contrato objeto dos autos, nº 316971225-8 na realidade trata-se de uma 

proposta de empréstimo consignado que foi cancelada antes de se 

efetivar a conclusão da contratação da operação. Tendo acostado o 

demonstrativo financeiro da requerente junto a inicial, demonstrando que a 

proposta do empréstimo consignado foi excluída em data anterior a 

previsão da primeira parcela. Não se trata de desconto indevido na folha 

de pagamento da reclamante, eis que o empréstimo fora devidamente 

cancelado antes de sua efetivação, buscando a requerente locupletar-se 

ilicitamente à custa do requerido. Portanto, não há que se falar em abuso 

por parte da Reclamada, uma vez que não houve desconto na conta da 

autora. Ademais, considerando que houve tentativa de alteração da 

verdade dos fatos, bem como utilização do processo para obter objetivo 

ilegal, ex vi do artigo 80, II e III do CPC, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Diante, deste contexto há que se adotarem medidas para que ações 

temerárias não sejam propostas e desse modo o Judiciário possa atender 

as demandas da sociedade de forma justa. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Pelo exposto 

proponho: a) REJEITAR a preliminar arguida; b) JULGAR IMPROCEDENTE 

os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil; c) CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa por 

litigância de má fé no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser 

revertido em favor da parte contrária, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 

9.099/95, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-49.2020.8.11.0077
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CELIA DA SILVA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000014-49.2020.8.11.0077. REQUERENTE: CELIA DA SILVA 

LEAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por CELIA DA 
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SILVA LEAO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando 

declaração de inexistência de débito e requer indenização por danos 

morais ante a negativação. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Deixo 

de analisar as preliminares, em razão do julgamento do mérito. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega desconhecer os motivos ensejadores de sua 

negativação, tão pouco a existência liame entres as partes, e que a 

negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação aduz que a reclamante contratou encartou aos 

autos telas sistêmicas com detalhamento dos serviços de telefonia 

prestados e áudio, e faturas de prestação do serviço, prova suficiente 

que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito 

apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem decido o Tribunal 

Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 

dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 
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amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. Posto isso, proponho a) JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-13.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CANDINHA CHAMO CAMBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000924-13.2019.8.11.0077. REQUERENTE: CANDINHA CHAMO 

CAMBARA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por 

CANDINHA CHAMO CAMBARA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

objetivando declaração de inexistência de débito e requer indenização por 

danos morais ante a negativação. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Deixo 

de analisar as preliminares, em razão do julgamento do mérito. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega desconhecer os motivos ensejadores de sua 

negativação, tão pouco a existência liame entres as partes, e que a 

negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação aduz que a reclamante contratou encartou aos 

autos telas sistêmicas com detalhamento dos serviços de telefonia 

prestados e faturas de prestação do serviço, prova suficiente que 

justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do débito 

apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem decido o Tribunal 

Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 
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pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos 

fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo 

dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. Posto isso, proponho a) JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-72.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000006-72.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando a concordância das partes quanto ao valor executado nos 

autos, em razão de sua manifestação expressa ou do decurso de prazo 

sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, 

via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO, ACOMPANHADA DO CÁLCULO ATUALIZADO, 

COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO (RPV) a ser encaminhado ao ente devedor 

via PJE, conforme art. 6º do Provimento nº 20/2020-CM. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, conclusos 

para realização de sequestro do valor bruto atualizado, na forma do art. 8º 

do Provimento nº 20/2020-CM. Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-09.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000588-09.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: JUSTINA DA MATA 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a 

concordância das partes quanto ao valor executado nos autos, em razão 

de sua manifestação expressa ou do decurso de prazo sem 

manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa produzir 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, 

via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO, ACOMPANHADA DO CÁLCULO ATUALIZADO, 

COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO (RPV) a ser encaminhado ao ente devedor 

via PJE, conforme art. 6º do Provimento nº 20/2020-CM. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, conclusos 

para realização de sequestro do valor bruto atualizado, na forma do art. 8º 

do Provimento nº 20/2020-CM. Pontes e Lacerda/MT, 27 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0000459-09.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT23089/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. S. N. D. O. (TESTEMUNHA)

B. G. T. (TESTEMUNHA)

P. D. (TESTEMUNHA)

M. C. L. D. M. (TESTEMUNHA)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 930 de 935



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

0000459-09.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do advogado 

da parte requerida da decisão no id. 31556645. VERA, 27 de abril de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103540 Nr: 1242-11.2014.811.0102

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIO MATTEI DORIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061/B

 Intimar o(a)s Advogado(a)s das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

ciência e manifestação acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça., nos termos da decisão de ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118899 Nr: 2397-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AMILTON LOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado (a) da parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias se manifeste quanto a Carta Precatória juntada à ref. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 2867-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLÁUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - OAB:26.572, 

CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, FERNANDA 

ROSA BARBOSA - OAB:26.724-B, ISABELLA FANINI FRANKLIN - 

OAB:22.714, LARISSA MITER SIMON - OAB:21.400, PRISCILA GARCIA 

MOREIRA - OAB:20.198, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 126358

VISTOS.

Analisando o presente feito, verifico a informação de interposição de 

agravo de instrumento em face da sentença proferida à ref. 98, sem, 

contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar a retratação do 

aludido decisum.

Assim, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em todos 

os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos argumentos 

da parte recorrente, bem como não houve alteração no cenário fático e 

jurídico.

 No mais, ausente informação de efeito suspensivo deferido no agravo de 

instrumento, CUMPRAM-SE as determinações proferidas nos autos.

Defiro o pedido de cadastramento dos advogados requerido na REF. 141.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 133533 Nr: 4152 68.2020.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JULIOS ELEOTÉRIO CAVALCANTE, 

DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22471/O

 Isto posto, em observância às disposições constitucionais, reconheço a 

ilegalidade e RELAXO A PRISÃO dos indiciados CARLOS JULIO 

EULEUTERIO CAVALCANTE e DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA, nos termos 

do artigo 648, II, do Código de Processo Penal e, com fundamento no art. 

282, II, do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319 do 

CPP:1.Informar seu endereço no ato de intimação desta 

decisão;2.Recolhimento domiciliar noturno, bem como finais de semana, 

das 20h00min às 06h00min, salvo por motivos de estudo, trabalho ou 

atividades religiosas;3.Proibição de se ausentar da comarca por mais de 

15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial;4.Proibição de mudar de 

endereço sem prévia comunicação ao juízo;5.Proibição de frequentar 

bares, lanchonetes, casas noturnas ou de prostituição, e 

congêneres.EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor dos investigados, 

colocando-os imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não 

estiver preso.Cientifique-se a Autoridade Policial e o Ministério 

Público.Considerando o pleito ministerial à ref. 8, remetam-se os autos à 

Autoridade Policial para as providências necessárias, materializando-se 

os autos, se necessário.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.Às providências.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103988 Nr: 1485-52.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E MERCENARIA BERTOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BAR E MERCENARIA BERTOL LTDA, 

CNPJ: 03506405000194. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código nº 103988VISTO.Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL interposta por Município de Vera/MT, em face de BAR E 

MERCEARIA BERTOL LTDA, ambos nos autos em epígrafe.A parte 

exequente afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, 

assim, a extinção da execução pelo adimplemento (ref. 69).É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.Extrai-se dos autos que a parte 

executada quitou o débito exequendo, conforme petição de ref. 69.Certo é 

que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil traz que 

a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, tendo em vista que o executado não possui 

advogado constituído.Transitado em julgado ARQUIVEM-SE.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KEVYN JUNIOR 

GONÇALVES, digitei.

Vera, 23 de janeiro de 2020

Everton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129459 Nr: 1289-09.2019.811.0102
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMARA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELMARA SANTOS DA SILVA, Cpf: 

03001720107, Rg: 2499530-4, Filiação: Maria Antonia Santo Silva e Pedro 

Pereira da Silva, data de nascimento: 21/03/1982, brasileiro(a), natural de 

Joselandia-MA, convivente, trabalha fazendo vassoura, Telefone (66) 9 

9716-7376. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso na data 08/05/2019 em face da Denunciada em razão da 

suposta prática do crime tipificado no Art. 155°, §1 c/c Art. 14, inciso II do 

Código Penal Brasileiro.

Despacho: Autos nº: 1289-09.2019.811.0102Código nº: 129459Vistos 

etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que 

estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2)Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com 

redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE a acusada para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.3)No ato de citação deve 

constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se eles 

pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. 4)O oficial de 

justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a notificação da 

acusada, deve mencionar se estes informaram se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor, nos termos do artigo 

1.373, § 3º e § 4º da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 

30/08-CGJ.5)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.6)INDEFIRO o 

pedido de juntada das certidões dos antecedentes criminais da acusada, 

vez que tal incumbência somente poderá ser transferida ao judiciário caso 

devidamente comprovado pelo Ministério Público a impossibilidade de 

fazê-lo (artigo 1.373 da CNGC).7)CIÊNCIA ao Ministério 

Público.8)CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 30 de maio de 

2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KEVYN JUNIOR 

GONÇALVES, digitei.

Vera, 10 de janeiro de 2020

Everton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-04.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000023-04.2018.8.11.0102. REQUERENTE: FABIANO CORREA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimada conforme ata de audiência de 

id nº 16876306. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO este em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P. I. C. Vera-MT, 15 de abril de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-71.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

INES ZUCCHI (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000122-71.2018.8.11.0102. INTERESSADO: INES ZUCCHI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/1995. Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, eis que as 

provas são suficientes ao deslinde da presente lide, mormente que o 

presente feito prescinde de realização de perícia técnica judicial. 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que o deslinde das questões de 

fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em 

audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355, inc. I do CPC/15. Fundamento. Decido. In casu, a parte 

reclamante em sua exordial pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que se opõe à irregularidade encontrada na Unidade Consumidora n. 

6/537198-4, gerada em razão da constatação de recuperação de 

consumo do valor de R$ 2.113,42 (dois mil cento e treze reais e quarenta 

e dois centavos). A parte requerida alega que o faturamento a maior é 

originário de recuperação de energia, na ocasião da inspeção realizada na 

UC de nº 6/537198-4, no dia 09/08/2018, verificou a concessionária 

DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR, através de TOI n. 680054. Diz que 

foram constatadas irregularidades no equipamento e aferição dos valores 

correspondentes à energia efetivamente consumida, promoveu revisão no 

faturamento do serviço prestado, de acordo com o artigo 129 e seguintes 

da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurando diferença entre a energia 

utilizada e a computada – 2.210 kWh – o que correspondeu em espécie o 

valor de R$ 2.113,42 (dois mil cento e treze reais e quarenta e dois 

centavos), frisando que todos os procedimentos da referida norma foram 

cumpridos, não existindo qualquer irregularidade em sua conduta, estando 
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em exercício regular de direito, requerendo a improcedência dos pedidos, 

declarando a validade e regularidade dos débitos objurgados. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se 

que resta razão à parte requerida. Conforme estabelecido pelos artigos 

113 e 114 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 (que substitui a 

Resolução 456/2000), a concessionária pública de energia elétrica tem o 

direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual 

irregularidade de consumo de energia elétrica. Neste sentido, para a 

apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho 

medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 

414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do 

medidor e não no seu funcionamento, deverá ser emitido Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por dois inspetores, registro 

fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Existem nos autos provas 

suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente observado, 

apesar das argumentações da parte requerente, que afirma não ter sido 

comunicado com antecedência sobre o procedimento da requerida em 

vistoriar sua unidade consumidora. Nestes termos, verifica-se que a 

Resolução suscitada, estabelecendo as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, discorre sobre a caracterização de irregularidade e da 

recuperação de receita, verbis: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. [...] § 6º - A avaliação técnica dos 

equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios 

Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal 

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 

órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT 

NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia 

técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) § 7º - Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve 

comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo 

menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização 

da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Como se denota, a 

comunicação prévia tem como objetivo possibilitar ao consumidor 

acompanhar a vistoria. Ressalta-se que a violação ao princípio do 

contraditório somente se revela sem a participação do consumidor no ato 

da vistoria, o que não é o caso dos autos, não havendo aí qualquer 

mácula já que inexistente prejuízo, como quer fazer crer o autor, 

porquanto teve a oportunidade de acompanhar os procedimentos estando 

lá presente na ocasião, como suscitado. Por conseguinte, o mesmo se 

diga quando se denota que, pela Carta ao Cliente – juntada pela 

reclamada, restou informado sobre todo o apurado, a forma dos cálculos – 

compensação e tarifa utilizada -, bem como a faculdade de apresentação 

de recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias a partir da data 

de recebimento, espelhando a legalidade dos atos da ENERGISA ao caso 

presente. Frisa-se que as fotos bem como o Laudo do IPEM-MT 

reprovando o aparelho, juntadas com a contestação – evento nº 20 – dão 

a dimensão das irregularidades, demonstrando desvio de energia no ramal 

de entrada. Enfatiza ainda a parte autora que não pode ser 

responsabilizado pelos eventuais defeitos existentes na sua unidade 

consumidora, e, ao contrário, a culpa é da ENERGISA deixar por tanto 

tempo o medidor com problemas, não estando caracterizada sua culpa no 

evento, e assim, não pode responder pela fuga de energia constatada. 

Contudo, o entendimento é de que a comprovação da culpa do consumidor 

não interfere na sua responsabilização pelo pagamento da diferença 

eventualmente apurada no processo administrativo que se verificou, pois 

o registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os 

procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o 

consumo pretérito pelo usuário que dele se beneficiou em atendimento ao 

princípio da vedação do enriquecimento sem causa. A parte autora sequer 

tenta justificar, apenas diz que nunca foi avisada, porém acompanhou 

toda a inspeção e foi avisado no momento desta que havia irregularidade 

no equipamento. Assim, comprovada a irregularidade no relógio medidor 

do consumo de energia elétrica, em razão da violação dos lacres e por 

estar o medidor impedido de registrar corretamente o respectivo consumo, 

pode a concessionária cobrar os valores não pagos pelo consumidor em 

virtude da falha apontada, após a observância do devido procedimento 

administrativo, como no caso em questão, não havendo que se falar em 

inexistência do débito e danos morais, restando indeferidos os pedidos do 

autor. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

tornando sem efeito a liminar concedida no evento nº 6. Julgo procedente 

o pedido contraposto para condenar a autora a pagar a ré a quantia de R$ 

2.113,42 (dois mil cento e treze reais e quarenta e dois centavos), 

acrescidos de juros e correção monetária a partir do vencimento da 

fatura. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C. 

Vera-MT, 15 de abril de 2020.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-21.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

1000050-21.2017.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei n. 9.099/1995). O 

Reclamado MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA – ME opôs 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (id. 27620494) - alegando que os 

“Comprovantes de Convênio”, não correspondem a uma nota promissória, 

com diversas assinaturas sequer reconhecidas pelo embargante, tais 

como: “Vitor Siliprandi” e inúmeras assinaturas inelegíveis que não 

apresenta sequer a identidade do assinante. Alegou ainda que os 

avocados comprovantes de convênio, estão em sua maioria com valores 

apagados e anotados a caneta, não sendo possível sequer identificar os 

valores dos documentos, ou seja, tais documentos são unilaterais e a 

Embargada não pode criar seus próprios títulos executivos. Por fim, 

requereu que, se por ventura houver a procedência da demanda, que os 

cálculos apresentados pelo Embargado sejam refeitos sem a incidência 

juros de 1% ao mês, eis que entende a Embargante que os juros somente 

podem ser cobrados a partir da citação, pugnando para que sejam 

limitados ao valor de R$ 10.998,30 (dez mil, novecentos e noventa e oito 

reais e trinta centavos). Tenho que não assiste razão ao embargante. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, em razão da 

existência de documento escrito, mormente que a presente lide não 

necessita ser líquida certa e exigível, haja vista tratar-se de cognição, ou 

seja, ação monitória. Pois bem, com relação a titularidade quanto as 

emissões das notas de vendas/promissórias encartadas aos autos, tenho 

que o próprio embargante reconheceu a responsabilidade pelos 

pagamentos das mesmas, restando portanto incontroversa a relação 

jurídica e a inadimplência. De um mesmo turno, como exposto no art. 389 

do Código Civil in verbis “Não cumprida a obrigação, responde o devedor 

por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices 

oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” . 

Portanto, a correção ou até atualização monetária, não constitui em 

acréscimo, é apenas uma forma de evitar a desvalorização da moeda pela 

inflação, por este motivo ela deve ser detectada e aplicada e seu 

pagamento se faz necessário para evitar o enriquecimento sem causa do 

devedor ou inadimplente da obrigação. De outro vértice, vislumbro que os 

presentes embargos devem ser improcedentes, haja vista que os cálculos 
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devem incidir a partir do vencimento e não da citação. Por tais razões 

JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo 

Embargante, e assim o faço com resolução mérito, nos termos do artigo 

487, I, Código de processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Se houver recurso 

inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias 

e conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. O presente projeto de sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Vera-MT, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/1995 e do 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. TATIANE 

PEREIRA BARROS Juíza Leiga
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